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הזהר¬ −נחלי א ֲֵַַַ

ֵֶספר
הזהר ֲֵַַַנחלי

ה'   איה  כירְְִִֵַָ
ליט"א רת  טר מ אל ר י הרה "ג ה יבה  רא ה יק ה דל  א ה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

 ה את  נאר יהר מזי  ליט "א, ייב ת ראי ,ניא ה ניהר ל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָברת
ה ה . דה ה הל וכל  הה, ְֶֶַַַַַָָָָָה דל

צאאנחנה ה דל   ה ה יהמק ה  ה מ  ה עזרת  יביא , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
את בב "א.ל ת,ה מהרה צדקינ מיח  ביאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ליט"א אחילה  הרב  טב  מ ל  טב  מל ,צדקנ למ יח לכ בברכה  תפה  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הז הר , אר באיה יקיצ אל ל  דר ללכת זה דל  בר לע ת  ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָזכה
לתאר ואי ,דה זהר ללמד צרי מראל אחד ל תבי ,עלינ  ג תְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָזכ
 ג תזכ סאלי  שהאא ידע ,ני העלי ע למת ,מי ה דלה ה מחה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאת
זהר אחד   ה מד ואמר ,לייר דה ז הר  ללמד מיחד נסע היה  ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעלינ
יחד  מדי הה ע ר וע ה  יראל, אר אר  י 10  מ הא לי ירְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אפר אי  ,דה הז הר  בפרט מסר , ספרי  יד על ח ק ברי דל כזה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָצר
חזק  קר  רי מתח עה אנ אר  יקי ה מחת לתאר  כלל  אני ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָכל
 קדיור מחתנ נא מחי זי"ע  נ אלעזר  לר י  י חאי ר מע ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלרי 
מא ת  ח ח ק עה , ל ער  ספר לאר להציא כינו עכו , נְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻא

ה כל י ראל  ני  אחינ את  רר וע אלפי ע זקני מראל, אחד ל   לע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
את ילמד  י קט  ילדי ואפיל הר "י, תרת קי ב להי ת צריכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָנערי

הר "י. ְִַַָרת 

 לדעת :צריכי ְִִַַָ

אצלמריא אמריקה  זכ כית . ה  ח ב א הר   מייהל ליל מת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ה ידע  לא אחד א אבל  !!!י ח זה  זמ מריא די היה אצלנ –  ס זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹזמ
נה מלי ממנה  ליתר ת  5 להפ אפר ואי !!!  מה וה  ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמת 

הה  להע מגי רק  וזה  ז לתרה,  אלקי ראתה לא  עי" נצח , חי י   ה א  ל הע (מבד  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

("ל למחה  בז זיע ה  ולא נה , וחצי ילימ יתר  ל וה ה ל דע עכיו  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
יד. ה ג  עירת זרק עה, חסר מ ע  מי  רגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻא
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הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ ב 

אאה אג ממחה ר פא  אלי צמד מצליח  מפרס י רע רצה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
ונחת יקי צ לבני מבטחת  רכה  היממה ע ת כל אלי יתלווה  ח לה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהיה 
פע  ני מת בי ט יאר י ח  י ח ימי ל  מצלח  ט ב מל  אצאי ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻמה

לזת . לזת  יכ ל  יהדי ל  מעה  העניני כל והצלחה  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָרכה

פיצ ונפת  במ קי מת רב  מז  מ הב   חמדיְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה
עלא מני אא יראל אר חרבה ולא רה ל  פעה אא  להע חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר  רה, ל ע מ ני אא  אינ יראל על  הא ת הרת  וכל  רה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָל
זאת " ל יעקב ה')"פע סק  א ' רק  ז טא(...(מיכה   הרכהפ"א,אל ה')מחזיק  א ת ועל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ולעסקצר  ה ה, להע מהבלי מה לצ ד ,ח כ מאמ י כל  אד להל האד י ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
,י ל  טמז מרל ת  ט בת  אבני היל מ ,ל אפר מה  כל רה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"פיצ ונפת  ב מ קי מת רב מז מ הב  חמדיה" ת ב כמ,י"ט רק  הילי) ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

החי (,י"א) (סקי"א קנ"ו סימ. ִִַַַָ

עה ל   ְֶֶָָָער
א  לחהח ימ ת י ה הר  ל ד ידי על  לזת יכל אחד ה די  מה   !!! ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.קד ת ביְֵֶַָֹ

תינלמדתר ה ז ני על  ת ת  הלמדת  רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ד ה ה הר   ל החל , "לח ל("ימת  רת ס)  אינ כל   לקיה ח "זאה ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

."מיי מאר א ימא א ריתא,  לי מְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ה ב,מרנא חי"ספר הרי"ח אי "(הנ נה מת לנ ),:רת וזה  תב תב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
 מ יתר עמי אל ת ,  י הרה מעסק הנעה על גדל  ז "ל , ליקְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻה
ל מדי חז"ל, מאמר י על  רבא עכל"ק. החל . ימי ל הרה מעסק ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהנעה
דק ות  – 'וג אתמל " י עיני ני  אל "י אמר ,ני אל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה"ה
ה ל דק ת   א ה"ה . ל  מי אמרת , זאת  – הא לע מעי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיא 
,דק ת  קדה  עה  ל  , על אר ויתעה , הי"ת  ל מי ל ערְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

החל  ימי לער ידת , אל דר)עלה  ח .(מצא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

זי"ע  יחאי ר   מע לרי  רוהתח אְְְְְִִִִַַַָ
ני ררע ואמר :זי"עמר כי מקרביו אזני  ע רההתא  לד ל "עה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לד ל אחת  ועה חל . י למה  נה  לל ד וה  הת ,  י הט  ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעל 
וזהר  הלה  ולד חל .  י ט  לד ל נה מ היא חל , י וקלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל " ימ ת  נה וחמ בעי לל ד וה עה מ ת  יהגה"ק .א פסק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
ימצא הערהא. נר לדברי והבנה רש "ר : מאת הנהְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ לד את המד ה ההר  מ ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹהרא

הזהר¬ −נחלי ג ֲֵַַַ

החיה  (סקי"ב הלה.,(קנ"ה לל ד יח ב הז הר הל ד יעוכתב  וזהלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
:נלפני ל ח ב  הא הרה  גיאת   וגה  קאמר  מאי ידע  לא אי  ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

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

קדכבר  זגל ר  "על מהר עינינ מאר לדזי"ע , ," מל "הא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
הט , ל ד ל נה  לער אחת  עה  עלה  דה ה הר  סק החיוהבא  כ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

סקי"ב) קנ"ה   ה,(סימ מל"וז "ל  מ "ג )"סא ):עלמא גירסא ד ה ה הר לד י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
 יעה אחד, מאמר  ר אפ להבי ללמד יז ה  א  וכל עלמת , ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנה
 ל מבטח מימה, נה ה ט  לד יעה א מה  אחת עה למעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ראנה ביה לה ני מראי ויהיה  מלא , היכלא מני הא ל ע   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהא

רקיעא. ְְְִִַָָמלכתא

'ל  תב ת(מל לנ:,(ה א  ללמדוזה  חכ למיד על ח ב דל ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
בי מע ה י ל תא, אר רוג קלה, מדיל אינ א דל  ה   וענ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקלה.
לד נע ה  א מה הלה , ל ד אחת  עה יעה  י , ליצל רחמנא  ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאה 

האה לקרב  ח ד ל י הרה, פטי ימי חד. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻ

ההעלה  תינ ר הבמ ברי והרי"ח מל ה דזי "ע,א הר עה דהלמד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עת  ללמד זה  א זה, לפי חל . י ט  נה  אל ל מד ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת
להע [וכל הריאה ימי אלפי ה ית  ל   לת כה הרי ,דק ת  דה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר

.[יד על  על מתעה ל  ח  על סניקיצ המחה)ארחת  ה באר(ער  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
מצוה)ל ד ת(וכל ל מד יהדי אר יצא ,אל פ ל  ער מחה הנעה  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

 מלי ל לער אחת  עה  עלה "דה "ההר – הר"י רת במחה דְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹק
הח ל)נה ימי ט (לד ואיתא .נת רי ו'אב ת  מ נה ג ' י סי )(רק  ר י  ימעאל ר י : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

החק , עת ל ב אל  הריוח  עת רה  למד א ל אמר ... ב  לפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ריוח  מאה  צער אחד בר ל(עיי"ש)לאדפ הל ,ריי למד אר  על , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

רה!!!!! נה  מלי מאה ווה , ת  עה ד ה ז הר יד הל  ס ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמאה,
רה. נה  28.000 אחת  נהנה כל ת, דה ה הר  ל ד וח ב צא ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה '". כ"ח נא יגל "וע ה  ה סק את  מק ה א  ר ד ה את מח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאה

הח יתב סקי"ב)ה קנ"ה אינ:(סי' כל עקר יהא א ורביה רי מצוה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
, יס  סי מ דלא חז"ל   ואמר ימ ליד, כל ח דמתב וצרימ ח א מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה א ללע ימיו יאיר בזה  י"ג )נא, א ת יקיצ א ר  ), מרנא חיוכתב אי  זי"עה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

והארות הוספות
פר ת וכ זר  הרה, סד ת אצל כתב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר

מהימנא רעיא עה:)"וצא" ) לאינ "ווי  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
סתרי   ידעי ולא אריתא ב אכליְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ויטאל יח הרב  רנמ הביא ועד ְְְִִִֵֵַַַָָָאריתא".

מק רת לנ ת  ההקמת ", ל"ער מתהקְְְְְְַַַַַָָָ
יקלי פחה הגלה ללד ראי ניְְְְְִִִִִִִֶֶַָ

הלה. רת  ְַַַַָָֻלעת 
הרתב ב. ל"ה)קב ל(רק  הארצייט  ב ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ ב 

אאה אג ממחה ר פא  אלי צמד מצליח  מפרס י רע רצה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
ונחת יקי צ לבני מבטחת  רכה  היממה ע ת כל אלי יתלווה  ח לה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהיה 
פע  ני מת בי ט יאר י ח  י ח ימי ל  מצלח  ט ב מל  אצאי ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻמה

לזת . לזת  יכ ל  יהדי ל  מעה  העניני כל והצלחה  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָרכה

פיצ ונפת  במ קי מת רב  מז  מ הב   חמדיְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה
עלא מני אא יראל אר חרבה ולא רה ל  פעה אא  להע חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר  רה, ל ע מ ני אא  אינ יראל על  הא ת הרת  וכל  רה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָל
זאת " ל יעקב ה')"פע סק  א ' רק  ז טא(...(מיכה   הרכהפ"א,אל ה')מחזיק  א ת ועל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ולעסקצר  ה ה, להע מהבלי מה לצ ד ,ח כ מאמ י כל  אד להל האד י ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
,י ל  טמז מרל ת  ט בת  אבני היל מ ,ל אפר מה  כל רה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"פיצ ונפת  ב מ קי מת רב מז מ הב  חמדיה" ת ב כמ,י"ט רק  הילי) ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

החי (,י"א) (סקי"א קנ"ו סימ. ִִַַַָ

עה ל   ְֶֶָָָער
א  לחהח ימ ת י ה הר  ל ד ידי על  לזת יכל אחד ה די  מה   !!! ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.קד ת ביְֵֶַָֹ

תינלמדתר ה ז ני על  ת ת  הלמדת  רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ד ה ה הר   ל החל , "לח ל("ימת  רת ס)  אינ כל   לקיה ח "זאה ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

."מיי מאר א ימא א ריתא,  לי מְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ה ב,מרנא חי"ספר הרי"ח אי "(הנ נה מת לנ ),:רת וזה  תב תב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
 מ יתר עמי אל ת ,  י הרה מעסק הנעה על גדל  ז "ל , ליקְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻה
ל מדי חז"ל, מאמר י על  רבא עכל"ק. החל . ימי ל הרה מעסק ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהנעה
דק ות  – 'וג אתמל " י עיני ני  אל "י אמר ,ני אל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה"ה
ה ל דק ת   א ה"ה . ל  מי אמרת , זאת  – הא לע מעי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיא 
,דק ת  קדה  עה  ל  , על אר ויתעה , הי"ת  ל מי ל ערְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

החל  ימי לער ידת , אל דר)עלה  ח .(מצא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

זי"ע  יחאי ר   מע לרי  רוהתח אְְְְְִִִִַַַָ
ני ררע ואמר :זי"עמר כי מקרביו אזני  ע רההתא  לד ל "עה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לד ל אחת  ועה חל . י למה  נה  לל ד וה  הת ,  י הט  ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעל 
וזהר  הלה  ולד חל .  י ט  לד ל נה מ היא חל , י וקלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל " ימ ת  נה וחמ בעי לל ד וה עה מ ת  יהגה"ק .א פסק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
ימצא הערהא. נר לדברי והבנה רש "ר : מאת הנהְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ לד את המד ה ההר  מ ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹהרא

הזהר¬ −נחלי ג ֲֵַַַ

החיה  (סקי"ב הלה.,(קנ"ה לל ד יח ב הז הר הל ד יעוכתב  וזהלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
:נלפני ל ח ב  הא הרה  גיאת   וגה  קאמר  מאי ידע  לא אי  ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

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

קדכבר  זגל ר  "על מהר עינינ מאר לדזי"ע , ," מל "הא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
הט , ל ד ל נה  לער אחת  עה  עלה  דה ה הר  סק החיוהבא  כ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

סקי"ב) קנ"ה   ה,(סימ מל"וז "ל  מ "ג )"סא ):עלמא גירסא ד ה ה הר לד י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
 יעה אחד, מאמר  ר אפ להבי ללמד יז ה  א  וכל עלמת , ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנה
 ל מבטח מימה, נה ה ט  לד יעה א מה  אחת עה למעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ראנה ביה לה ני מראי ויהיה  מלא , היכלא מני הא ל ע   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהא

רקיעא. ְְְִִַָָמלכתא

'ל  תב ת(מל לנ:,(ה א  ללמדוזה  חכ למיד על ח ב דל ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
בי מע ה י ל תא, אר רוג קלה, מדיל אינ א דל  ה   וענ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקלה.
לד נע ה  א מה הלה , ל ד אחת  עה יעה  י , ליצל רחמנא  ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאה 

האה לקרב  ח ד ל י הרה, פטי ימי חד. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻ

ההעלה  תינ ר הבמ ברי והרי"ח מל ה דזי "ע,א הר עה דהלמד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עת  ללמד זה  א זה, לפי חל . י ט  נה  אל ל מד ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת
להע [וכל הריאה ימי אלפי ה ית  ל   לת כה הרי ,דק ת  דה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר

.[יד על  על מתעה ל  ח  על סניקיצ המחה)ארחת  ה באר(ער  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
מצוה)ל ד ת(וכל ל מד יהדי אר יצא ,אל פ ל  ער מחה הנעה  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

 מלי ל לער אחת  עה  עלה "דה "ההר – הר"י רת במחה דְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹק
הח ל)נה ימי ט (לד ואיתא .נת רי ו'אב ת  מ נה ג ' י סי )(רק  ר י  ימעאל ר י : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

החק , עת ל ב אל  הריוח  עת רה  למד א ל אמר ... ב  לפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ריוח  מאה  צער אחד בר ל(עיי"ש)לאדפ הל ,ריי למד אר  על , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

רה!!!!! נה  מלי מאה ווה , ת  עה ד ה ז הר יד הל  ס ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמאה,
רה. נה  28.000 אחת  נהנה כל ת, דה ה הר  ל ד וח ב צא ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה '". כ"ח נא יגל "וע ה  ה סק את  מק ה א  ר ד ה את מח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאה

הח יתב סקי"ב)ה קנ"ה אינ:(סי' כל עקר יהא א ורביה רי מצוה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
, יס  סי מ דלא חז"ל   ואמר ימ ליד, כל ח דמתב וצרימ ח א מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה א ללע ימיו יאיר בזה  י"ג )נא, א ת יקיצ א ר  ), מרנא חיוכתב אי  זי"עה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

והארות הוספות
פר ת וכ זר  הרה, סד ת אצל כתב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר

מהימנא רעיא עה:)"וצא" ) לאינ "ווי  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
סתרי   ידעי ולא אריתא ב אכליְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ויטאל יח הרב  רנמ הביא ועד ְְְִִִֵֵַַַָָָאריתא".

מק רת לנ ת  ההקמת ", ל"ער מתהקְְְְְְַַַַַָָָ
יקלי פחה הגלה ללד ראי ניְְְְְִִִִִִִֶֶַָ

הלה. רת  ְַַַַָָֻלעת 
הרתב ב. ל"ה)קב ל(רק  הארצייט  ב ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ
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(ל י אדניו  א ד "ה  טי מ ר ת  י ר נקראיוז "ל:,(חלק  הסר חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
נ ת, נקראי הגלה חלק רה  וח י ני יד ה בריה לפי ויצא ע "ל. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

 נסר , וג גלה   לח חב  רה , רב ה רי חבת ידי  לצאת  יאמר דדי מי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ח בתי. ידי ויצאתי ְְִִִִִֵָָָזיתי

ע "א)גה דבזהר קע"ג   ל לח  )רת ח יתב , לח חב  יהדי ל  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
נמצאת חה לא  וא ח ה , מה  למה  אל וה "ה ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹת

דלה. ְְָָבה

חלקי ספרוכתב כל ,ל יכ פי ת  רה  לח ח ב אחד כל חי, זהר ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הרה חז"ל.ר"ס  למובשו "תבר ת  צ "ח)רה סימ א "ח  – י ח סי נתב(לר: ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

עד פה  תא יציא לא  ,כתב ה ב ע מ רה   ח איזה  ח מי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹי
ת .  ח נח ב ואז ְְְְִֶֶַַָָָָת ,

אפר י הגה "ק אליעזר יעזי"ע  ח(לא  תב:(ער חכ כל עמל  רק ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
פרד"ס  י ר לפר א ב"ס  "נ לתר להקת  ,היינ רה, חי  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָלח

והארות הוספות
י  לא ,תוחמ חמיו ל   וכ ,א א ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
,יה מ קצת להינצל עיל ותענית   יקְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
הה,  טב  לעת  להמציא יראה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָאא 
עלת י אז  רה, בר איזה  לח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויראה
ה הנה ימת  אר וכ ,לא לאביו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָד ל
מח ה אז  ,מ ל רה ח איזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמח
,ריעיט כה וא לאביו מעטרי , וא ְְְְְְִִִִִִִַַָָָאביו

תוחמ לחמיו וכ(  עיי). ְְְִֵֵַַָָ

ב')זהרג. עד  קע"ג   ל לח יו)ר ת : ְְְֵַַַַַָָָ
דיראל. עלייה  אר מתי נ ה קיסְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
קי א, מלא ק י  דקנא וקיימי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָסלקי
ח א  מאי ,הלכ איל הא ברי ְְְְְִִִָָָָֻוקד א
איה זאה בארייתא. עלמא ההא  לכ ְְְְְִַַַָָָָָָָהוה
ה .יק אמרת ארייתא חד א ְְְְִֵַַַַַָָָָמא
לפמליא  ני הא,  ברי קד א עביד ְְְְְִִִֶַָָָָָָֻחדוה
אמרת א רייתא, חא מע ואמר, ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָדילי
מה ההיא מקמי הוכ דפלני, דא ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻנמתא
הא   ברי וקדא לתא,  אי מתיבי. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָבתרי
יו [יאר:  מ ה. לההיא חתי ְְִִִִֵֵַָָָָלעי א,
עלת יראל, על  ר המת ל  ְְִֵֶֶַַָָָָעלת 
דוה ,דה  לה לפני  דמת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָועמדת 
 לכ היה  ח איזה : את אל ה א   רִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
לפניו אמר  מי ארי רה?  לע  תאְְְִֵֵֶַַָָָָ

 ר דה עה חדוה ה הרה. על   ְִֶֶַַַַָָָָָח
 ח מע ואמר :  מליה מכס ְְְְִִֵֵֶַַָָהא.
 מעמידי וכ זה. לני נ מת אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֻרה
דוה למ ה, ה ייבת. י דבר   תְְְְִִֵֵַַָָָָא

דבר ].  תלא ת ח למעלה הא רְְְֵַָָָָ
ונ מתא  ארייתא, אתח מ ה ד חזי, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָא
,יחד ימ אי אתעקת  תא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָדנח א
לההא  צייתי דלעיא, מליא ל  לעיא. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָוסלקי
מתל , י גד מתרבי  ד ה וח ת ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹמ ה,
ולא  הא, ברי קדא ל איל  וכד .י גדְְְְְְִִִַַָָָֻ
כתיב, מה דה חית  די ,תקיו ְְְְִִִֵֶַַַַָֹתבי

א) א(יחזקאל מה ,כנפיה ר ינה  עמד ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לב)אמר  עד.(א ב ענ לא  עמד ח)י  (נחמיה  ְְְִִֵֶָָָָֹ

 .הע כל עמד  כפתח:ריא],ראה א  ְְְְִִֵָָָָֹ
ת רדת  נ מה רה מתח ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָבר
למעלה, ועלה יחד ברי תא ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָהתעקה
דבר , תלא מקיבה מעלה ל המליה ְְְְִֶַַַַָָָָָָָל
 ימתל כנפי ימתר דה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹוח ת
ולא  ה א  ר דה ת א כאל  .כנפיְְְִִֵֶַַָָָָֹ
ת ב? מה  דה ח ת אז ,תקיו ,יבי ְְְִִִֶַַַָָֹמ

א) אמר(יחזקאל  מ ,כנפיה רינה עמד ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
לב) עד .(אב ענ לא  עמד ח)י כפתח(נחמיה  ְְְְְִִִֶָָָֹ

.[הע ל ע"ב)עמד קע"ד  בד ר א   עיי). ְְְְֵַַָָָָָ
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תב :  ואחר  ו"ס. "נ ח בעל   מבי אי א דה הזהר ספר יד וג ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
ח י  ח בת  ידי יצא זה "ק דהלמד לדעת  הראת  ע"ל. יח  ח  איל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָל

ה רד"ס , כל  רה ,מל ורה י אמ יח וודאי  וזהד ה בזהר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ע "א)ד הקמה ה ' וד ע "ב ד ' ), תבאמת רת   רת הא ליהר צרי ועה,כה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ב ת ,מל ה א דברי נה , ווה  עה דה ז הר הפלא הלימד ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעל 
חי אי ה דברי נה   אל לער נה זי"ע ,עלה למלי דברי במחה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ציקיה מאה,ארח ת  פל ריבי נת דאיתא רי ו')אבת  מ נה ג' לפי ,(רק  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ריוח מאה צער אחד בר לאד ל נחבה ב ה צר בית צער  וג , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רילי[ י ד ה  פרי .[תב  ְְְִִִִַַַָָ

והארות הוספות
ח ', א ת ב' ענ החמיי  ר ת" ל רסיד"  וע)ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ורזי הרה אר א רה , ננה ת הל ודברי ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹוז"ל :

(  עיי ה ת, י  לח  אד צרי .א רייתא  ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ

ד . הזהרת ב ע "א)הק מת  ה' וד ע"ב , ד '  ). ְְְַַַַַַָָ

תח  מע ר י נא)ראית  ואי (יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא  נ לבר   לי אית  ה . בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
הא  ברי קד א גי וליליא, יממא  ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא
בכל בארייתא, מתעקי  א לקלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצית
דההא  ידא על  ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה
 חדא. רקיעא עביד אריתא, ְְְְְִִִַַַָָָָָדאל

תח , מע ר י  ראית . נא)[יאר : (יעיה  ְְְְִִִִֵַַַָָ

להל לאד י ה .פי ברי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָוא
הד רהא  מ ולילה, מי ְִֶַַַָָָָָָרה
בכל רה.  קיתע  תא לקלת ְְְְְִִִֶַַַָָָמקיב
ל תא ידי על רה  תח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָבר

אחד] רקיע עה א ר(רה,    וע). ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

(בהמ)כתיב א ה)ועל מכי (יעיה הי ְְְְְְְִֵֵֶַַָָ
וכעבת דכ רא. א הע הוא. חבלי  ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָהע
דאקרי  נקבא א חאה, מא ח אה. ְְְֲִֵַַָָָָָָָָָָהעגלה
א ע דאקרי ההא ימ איה ְְְִִִִֵַַָָָָח אה.
ח אה, העגלה עבת  לבתר הוא . ְְְֲֲֵַַַַַָָָָָָָחבלי
את קפת ת ח אה, דאקרי נקבא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלההיא

א ועל נ א. בני  לקטלא טס ז')למהוי (מ לי ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָ

ההיא  א ה ילה , מא הילה, חללי י ר ֲִִִִִִִִַַָָָָָי
למיד א , רי מא נ א. ני דקטלית  ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָח אה
.זב ל רחמנא מ רה, להראה מטי לא  ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָחכ

תב זה ועל [יא ר : (ה מכי (יעיה  הי ְְְְִֵֶַַָָֹ
וכעבת הכר. זה הע הוא. חבלי  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָהע

הקבה ז החאה? מי  חאה, ְֲִֵַַַַָָָָָָָָהעגלה
קרא   תא את  מ הא חאה. ְְִִֵֵֶֶֶַָָָקראת
עבת  ואחר  הוא. חבלי  תא  ְְְְֲֵַַַַַָָָָע
קראת הקבה תא את ח אה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהעגלה
ני  להרג טסה להית  התרה  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹח אה,

זה ועל  .ז)אד הילה.(מלי חללי יר י ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
.אד ני הרגת החאה  ת א ז הילה? ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי 
היע א החכ למיד זה? את גר ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמי 

.[ילני הרחמ מרה. ְֲִֵֶַַָָָָלהראה

לא   ייכ מ במטתא לחבריא מע רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע דלא דארייתא מ ה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפק
גי יאת, כדקא רברבא מאילנא מע ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
סי אכל לקטלא ח אה לההא  רמי תהו ְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָֻלא
רחמנא  ואמר כלה תח למנא.  נ ְְְְְְֲַַַָָָָָָָֻר
ר י  אמר [יאר:  .זבל רחמנא ,זב ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָל
 ציאת א  מ בה ,לחברי מעְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
 מע ולא  ידע א רה בר יכ ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹמ
תלא רמיג תהי א די ראי, ד ל ְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹמע
  כ  תח .לח אד ני המני להרג ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהח אה

.[ילני הרחמ , ילני הרחמ , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואמר

חי תבה . ספרהחפ עהלי –צית ְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
א') )רק  איתא  וידע :נת ר י פע אבת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

צער , א  עמי מאה ל  צער  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹאחת
נקה טהרה היא עת  ר ית ה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָועב דת
י  נת, אר א לכבד מרה  איְְִִֵֶַַָָָָָ
מלל מרע וסר  עה"ר  נ נתקי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָארא

הרת , העלעל  ל ע"ב ע "א  צ "ז   סנהדרי (ר"י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

טת)   ל מלל היינ הא , טה  עליו מרי א, ְְְִִִֵֶָָָָ
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(ל י אדניו  א ד "ה  טי מ ר ת  י ר נקראיוז "ל:,(חלק  הסר חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
נ ת, נקראי הגלה חלק רה  וח י ני יד ה בריה לפי ויצא ע "ל. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

 נסר , וג גלה   לח חב  רה , רב ה רי חבת ידי  לצאת  יאמר דדי מי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ח בתי. ידי ויצאתי ְְִִִִִֵָָָזיתי

ע "א)גה דבזהר קע"ג   ל לח  )רת ח יתב , לח חב  יהדי ל  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
נמצאת חה לא  וא ח ה , מה  למה  אל וה "ה ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹת

דלה. ְְָָבה

חלקי ספרוכתב כל ,ל יכ פי ת  רה  לח ח ב אחד כל חי, זהר ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הרה חז"ל.ר"ס  למובשו "תבר ת  צ "ח)רה סימ א "ח  – י ח סי נתב(לר: ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

עד פה  תא יציא לא  ,כתב ה ב ע מ רה   ח איזה  ח מי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹי
ת .  ח נח ב ואז ְְְְִֶֶַַָָָָת ,

אפר י הגה "ק אליעזר יעזי"ע  ח(לא  תב:(ער חכ כל עמל  רק ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
פרד"ס  י ר לפר א ב"ס  "נ לתר להקת  ,היינ רה, חי  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָלח

והארות הוספות
י  לא ,תוחמ חמיו ל   וכ ,א א ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
,יה מ קצת להינצל עיל ותענית   יקְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
הה,  טב  לעת  להמציא יראה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָאא 
עלת י אז  רה, בר איזה  לח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויראה
ה הנה ימת  אר וכ ,לא לאביו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָד ל
מח ה אז  ,מ ל רה ח איזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמח
,ריעיט כה וא לאביו מעטרי , וא ְְְְְְִִִִִִִַַָָָאביו

תוחמ לחמיו וכ(  עיי). ְְְִֵֵַַָָ

ב')זהרג. עד  קע"ג   ל לח יו)ר ת : ְְְֵַַַַַָָָ
דיראל. עלייה  אר מתי נ ה קיסְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
קי א, מלא ק י  דקנא וקיימי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָסלקי
ח א  מאי ,הלכ איל הא ברי ְְְְְִִִָָָָֻוקד א
איה זאה בארייתא. עלמא ההא  לכ ְְְְְִַַַָָָָָָָהוה
ה .יק אמרת ארייתא חד א ְְְְִֵַַַַַָָָָמא
לפמליא  ני הא,  ברי קד א עביד ְְְְְִִִֶַָָָָָָֻחדוה
אמרת א רייתא, חא מע ואמר, ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָדילי
מה ההיא מקמי הוכ דפלני, דא ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻנמתא
הא   ברי וקדא לתא,  אי מתיבי. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָבתרי
יו [יאר:  מ ה. לההיא חתי ְְִִִִֵֵַָָָָלעי א,
עלת יראל, על  ר המת ל  ְְִֵֶֶַַָָָָעלת 
דוה ,דה  לה לפני  דמת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָועמדת 
 לכ היה  ח איזה : את אל ה א   רִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
לפניו אמר  מי ארי רה?  לע  תאְְְִֵֵֶַַָָָָ

 ר דה עה חדוה ה הרה. על   ְִֶֶַַַַָָָָָח
 ח מע ואמר :  מליה מכס ְְְְִִֵֵֶַַָָהא.
 מעמידי וכ זה. לני נ מת אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֻרה
דוה למ ה, ה ייבת. י דבר   תְְְְִִֵֵַַָָָָא

דבר ].  תלא ת ח למעלה הא רְְְֵַָָָָ
ונ מתא  ארייתא, אתח מ ה ד חזי, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָא
,יחד ימ אי אתעקת  תא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָדנח א
לההא  צייתי דלעיא, מליא ל  לעיא. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָוסלקי
מתל , י גד מתרבי  ד ה וח ת ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹמ ה,
ולא  הא, ברי קדא ל איל  וכד .י גדְְְְְְִִִַַָָָֻ
כתיב, מה דה חית  די ,תקיו ְְְְִִִֵֶַַַַָֹתבי

א) א(יחזקאל מה ,כנפיה ר ינה  עמד ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לב)אמר  עד.(א ב ענ לא  עמד ח)י  (נחמיה  ְְְִִֵֶָָָָֹ

 .הע כל עמד  כפתח:ריא],ראה א  ְְְְִִֵָָָָֹ
ת רדת  נ מה רה מתח ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָבר
למעלה, ועלה יחד ברי תא ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָהתעקה
דבר , תלא מקיבה מעלה ל המליה ְְְְִֶַַַַָָָָָָָל
 ימתל כנפי ימתר דה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹוח ת
ולא  ה א  ר דה ת א כאל  .כנפיְְְִִֵֶַַָָָָֹ
ת ב? מה  דה ח ת אז ,תקיו ,יבי ְְְִִִֶַַַָָֹמ

א) אמר(יחזקאל  מ ,כנפיה רינה עמד ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
לב) עד .(אב ענ לא  עמד ח)י כפתח(נחמיה  ְְְְְִִִֶָָָֹ

.[הע ל ע"ב)עמד קע"ד  בד ר א   עיי). ְְְְֵַַָָָָָ
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תב :  ואחר  ו"ס. "נ ח בעל   מבי אי א דה הזהר ספר יד וג ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
ח י  ח בת  ידי יצא זה "ק דהלמד לדעת  הראת  ע"ל. יח  ח  איל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָל

ה רד"ס , כל  רה ,מל ורה י אמ יח וודאי  וזהד ה בזהר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ע "א)ד הקמה ה ' וד ע "ב ד ' ), תבאמת רת   רת הא ליהר צרי ועה,כה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ב ת ,מל ה א דברי נה , ווה  עה דה ז הר הפלא הלימד ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעל 
חי אי ה דברי נה   אל לער נה זי"ע ,עלה למלי דברי במחה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ציקיה מאה,ארח ת  פל ריבי נת דאיתא רי ו')אבת  מ נה ג' לפי ,(רק  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ריוח מאה צער אחד בר לאד ל נחבה ב ה צר בית צער  וג , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רילי[ י ד ה  פרי .[תב  ְְְִִִִַַַָָ

והארות הוספות
ח ', א ת ב' ענ החמיי  ר ת" ל רסיד"  וע)ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ורזי הרה אר א רה , ננה ת הל ודברי ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹוז"ל :

(  עיי ה ת, י  לח  אד צרי .א רייתא  ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ

ד . הזהרת ב ע "א)הק מת  ה' וד ע"ב , ד '  ). ְְְַַַַַַָָ

תח  מע ר י נא)ראית  ואי (יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא  נ לבר   לי אית  ה . בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
הא  ברי קד א גי וליליא, יממא  ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא
בכל בארייתא, מתעקי  א לקלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצית
דההא  ידא על  ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה
 חדא. רקיעא עביד אריתא, ְְְְְִִִַַַָָָָָדאל

תח , מע ר י  ראית . נא)[יאר : (יעיה  ְְְְִִִִֵַַַָָ

להל לאד י ה .פי ברי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָוא
הד רהא  מ ולילה, מי ְִֶַַַָָָָָָרה
בכל רה.  קיתע  תא לקלת ְְְְְִִִֶַַַָָָמקיב
ל תא ידי על רה  תח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָבר

אחד] רקיע עה א ר(רה,    וע). ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

(בהמ)כתיב א ה)ועל מכי (יעיה הי ְְְְְְְִֵֵֶַַָָ
וכעבת דכ רא. א הע הוא. חבלי  ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָהע
דאקרי  נקבא א חאה, מא ח אה. ְְְֲִֵַַָָָָָָָָָָהעגלה
א ע דאקרי ההא ימ איה ְְְִִִִֵַַָָָָח אה.
ח אה, העגלה עבת  לבתר הוא . ְְְֲֲֵַַַַַָָָָָָָחבלי
את קפת ת ח אה, דאקרי נקבא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלההיא

א ועל נ א. בני  לקטלא טס ז')למהוי (מ לי ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָ

ההיא  א ה ילה , מא הילה, חללי י ר ֲִִִִִִִִַַָָָָָי
למיד א , רי מא נ א. ני דקטלית  ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָח אה
.זב ל רחמנא מ רה, להראה מטי לא  ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָחכ

תב זה ועל [יא ר : (ה מכי (יעיה  הי ְְְְִֵֶַַָָֹ
וכעבת הכר. זה הע הוא. חבלי  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָהע

הקבה ז החאה? מי  חאה, ְֲִֵַַַַָָָָָָָָהעגלה
קרא   תא את  מ הא חאה. ְְִִֵֵֶֶֶַָָָקראת
עבת  ואחר  הוא. חבלי  תא  ְְְְֲֵַַַַַָָָָע
קראת הקבה תא את ח אה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהעגלה
ני  להרג טסה להית  התרה  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹח אה,

זה ועל  .ז)אד הילה.(מלי חללי יר י ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
.אד ני הרגת החאה  ת א ז הילה? ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי 
היע א החכ למיד זה? את גר ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמי 

.[ילני הרחמ מרה. ְֲִֵֶַַָָָָלהראה

לא   ייכ מ במטתא לחבריא מע רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע דלא דארייתא מ ה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפק
גי יאת, כדקא רברבא מאילנא מע ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
סי אכל לקטלא ח אה לההא  רמי תהו ְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָֻלא
רחמנא  ואמר כלה תח למנא.  נ ְְְְְְֲַַַָָָָָָָֻר
ר י  אמר [יאר:  .זבל רחמנא ,זב ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָל
 ציאת א  מ בה ,לחברי מעְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
 מע ולא  ידע א רה בר יכ ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹמ
תלא רמיג תהי א די ראי, ד ל ְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹמע
  כ  תח .לח אד ני המני להרג ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהח אה

.[ילני הרחמ , ילני הרחמ , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואמר

חי תבה . ספרהחפ עהלי –צית ְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
א') )רק  איתא  וידע :נת ר י פע אבת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

צער , א  עמי מאה ל  צער  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹאחת
נקה טהרה היא עת  ר ית ה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָועב דת
י  נת, אר א לכבד מרה  איְְִִֵֶַַָָָָָ
מלל מרע וסר  עה"ר  נ נתקי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָארא

הרת , העלעל  ל ע"ב ע "א  צ "ז   סנהדרי (ר"י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

טת)   ל מלל היינ הא , טה  עליו מרי א, ְְְִִִֵֶָָָָ
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מעני ואיתא תתקסח)ילקט  רמז   ב  רק  רה:(קהלת א, ר חנינא רי אמר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
,דק ת  דה ז הר יד אחת  עה  :רא א לי. נתקיימה  א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָמד י

ת רה, י ח יח  מ נח ב  ועד, רה , נה  מלי מאה  לווה  בכ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
.מתלנ ונחת   יק ימצא ְְְְִִִֶַַָָָאחד

אני ר יאמר  ִִַַַָָֹהח
רה,הע  נה מלי  לנ י ,י עת  10  מדי  אברכי 10,000 : עצמ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

,דה זהר ת  אחת  עה רק מד קט ילד אפיל א ט  יהדי ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוכא ר
נה, מלי למאה זכית  אז  ללמד ל קה וא רה . נה מלי ווה    מ] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

 ימי מאה  מ ,י עת 10 מדי אברכי ברי ]ו10,000 נ יייק וכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
יאל י')הביא אני"(ד' ר  יאמר  את"הח להביא לזה , לזת יכל יהדי וכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.רחמי ְֲִִַַַָהיח

האמר  מר:"יח א"חפ ה ההדת  וענ,סד כר י :להאמיה את באר  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
,"לנ ווה  ולא בי ה טימ תיצ מ  וסרנ" בנוהח ,ח ינע א ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ווי אמת  ה והצות ה רה  את  הרה,אמת  י ד על  חז"ל  אמר כבר ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
" וי לא חפצי וכל   נינימ היא  ט"ו)"יקרה סק  ג' רק  ה ריתבמ כת(מ לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

א') י"ג ):נמ היא  יקרה קרא אמר  חנינא, רי  אחא כנס א"ר  דל ה מ ,יני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
.ולפני ְְְִִִֵלפני 

א.ד ה ה הר ד לזת  לייכ ד ל כר  איזה  : חהחפ  ק וכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
את ברת  בפה ,ל אח ה י כל ה יח ... ביאת  מאמי אני עצמ י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָח

,ה ל ינק  עתלי י תצמיח ... מהרה עב וד הח "י תב צמח האר"י  "מר, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
, ר ית   ה ליעת  לצת  לכוו ת ל  ע כל רי י ע אנחנ מה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ה '. לי עת ימצ אנ בה  י ראל , ע את למע ה יח יאת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻלמע

האריז"לתב הנגלה,,כתבי רת  לנ מת ה  הד רת  יד ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ואברכי  ריח ילדי מעידי כבר ,עי עי זה את  לראת  כי ז  לנ  רנדְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,דה הזהר דב  מ עמ אחרי ,טי דייה ואפיל ללי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָה

והארות הוספות
וי .יאנ סגי ה אצל אסי ה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָויראי 
 דייה  ניה את  לעת ביל אר יְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָאנ
ח י  לחית  עליה לימק הרה, כ ת ריְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
יפרי עמל מ ארית  ,ימיה ל ודחק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹעני
ה'. תרת ניה יחזק רימ די למל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַכר
 חקוד ניע למר ת מק מ רימה ְְְְְְְִִִֵַַָָָואינ
יתר מציה הרנסה  קי הרח ְְְְִִֵֶַַָָָָלמקמת 

לת רה ניה  ח נכלביל ואי ויראה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

. ונפ לב כל לה' בה זה נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר 
חז "לו. ברי את זה על  להמלי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואפ ר

אל אלקי ה' מה הסק: על י דְֱִֵֶַַַָָֹה
מאה. אא מה קרי אל ליראה... א י ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמע
ל יחב ת  זה"ק אחת  עה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָד
 אלפי ערת  ל רה יד  ל ימי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָלמאה
   בכ ,י עת ער מדיה ְְְְִִֵַַַָָָָאברכי

טהרה. מי ליראת  ְְְְִִִֶַַָָזה
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לחר   וזכ הדה, רה נפלאי י ח  לח מח מתרחב   ל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹנפח 
יינימצ ריזחי. ְִִִָ

 לנ,ינ ר מה   !!!י ילד מה ידע  מי !נמצאי אנ ב הב את   דעיי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
יחאי   מע ור י הביא, ה אל,לה הר עליההז ספר רק , לנ ימ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

נח יבת  מ הא  דה הזהר י רחמי, גלתא מ  הר חיפקז למד א ורק  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
,דה הזהר  הא נח  תבת  צלי דד הס לי  זה  מיח, מחבלי  צלוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

.ד ה הזהר לד סגת כח ,לת גא  האחר ר י ראל  ע ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהלת

שערי.נספר  במאה כא שעבר בשבוע שקרה נורא סיפור לכ

דעיניין" "פקיחו 

וראו חושו

בעולם מתגלה הזוהר  של  כוחו

מירושלים ישיבה לבחור  גדול  נס

מתאונה ניצל זוהר , ספרי ולימוד בהפצת פועלו  שבזכות 

מחרידה

ספרי  של  רבים  לזיכוי הפצה  בעקבות שארע  ונורא גדול  נס

תמן" הזוהר)"בראשית של  מ "ח  בירושלים .(תיקון  ישיבות  בבתי

להפצה קיבל בירושלים, הלומד כהן , אלון  בשם  ישיבה , בחור

והארות הוספות
טמז. הנז " ה"אר  הרי זה לכל זכ ְְְֲֵֶֶַַַָָָָוודאי

דה הזהר  לימד מתה ה ני (דברי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ

יכר ראה , יקי צ ועד הז הר, את)אר מאיר  , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
רה. נפלאת   לח כי ז וכ ְְְְִִֵַַַָָָָהמה,

ני ח .  ס ת נח  תבת  הא  ההר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר 
זהר יזהיר יליוהמ מ לכתא. ובע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר לי מ קא אי יא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע.
י מת נח , תיבת  איה ה הר , ספר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי
אחד לזמני מ לכתא. ובע מעיר,  ני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ייתק בה מחה. ני א)מעיר , (מת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא . ה ליכ הארה הד  ה ְְְִִֵַַַַָָָָל
א. זהר(ספרא  קנ"ג:  ג' מהימנאחלק  )רעיא  ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

 מע זרת  לבל  עצה מצא לא זי"ע ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹהרמח "ל
ללא   רצ " דה "ההר לד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיראל,
זרת ל  לבל "דה "ההר  כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק,
מע ר י ריחת וז"ל: .רחמי האה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב

להבה נברח  נ וכ הבה,  עני עתה יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר 
ר מע רי ריחת  ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהאת
ההר , נעה דס הבה, עני ע תה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹיחאי 
ז ר ,מתינ רא יה ל נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻאר
לכל ללית  לבריחה זה נחב ואז ,ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
אא   יצטר לא  מיה ס עד  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיראל,

אמר וזה יב)יציאה , נב , בח ז (יעיה  לא "י : ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ
ה' לפניכ הל י תלכ לא במנסה  צאְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֹ
הר תק מי  ל יראל "... אלקי פכמאְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מחבלי  וי צל אחרא, ה טרא מ רח   דְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָה

אחריו נ אר ההר ספר י והאמת  (אחרימיח , ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רחר"י) נקרא  תק מי ל  זי"ע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ל יצטר א עד  אחרא, הטרא אחרית מ) ְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(מי נמצא ה עלת  מה דיעוא יציאה, אא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
ה לה הא י הא, ד ל עלת י והאמת  ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָזה,

מיח . מחבלי ר א הז הר(ראה .)א ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָ
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מעני ואיתא תתקסח)ילקט  רמז   ב  רק  רה:(קהלת א, ר חנינא רי אמר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
,דק ת  דה ז הר יד אחת  עה  :רא א לי. נתקיימה  א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָמד י

ת רה, י ח יח  מ נח ב  ועד, רה , נה  מלי מאה  לווה  בכ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
.מתלנ ונחת   יק ימצא ְְְְִִִֶַַָָָאחד

אני ר יאמר  ִִַַַָָֹהח
רה,הע  נה מלי  לנ י ,י עת  10  מדי  אברכי 10,000 : עצמ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

,דה זהר ת  אחת  עה רק מד קט ילד אפיל א ט  יהדי ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוכא ר
נה, מלי למאה זכית  אז  ללמד ל קה וא רה . נה מלי ווה    מ] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

 ימי מאה  מ ,י עת 10 מדי אברכי ברי ]ו10,000 נ יייק וכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
יאל י')הביא אני"(ד' ר  יאמר  את"הח להביא לזה , לזת יכל יהדי וכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.רחמי ְֲִִַַַָהיח

האמר  מר:"יח א"חפ ה ההדת  וענ,סד כר י :להאמיה את באר  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
,"לנ ווה  ולא בי ה טימ תיצ מ  וסרנ" בנוהח ,ח ינע א ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ווי אמת  ה והצות ה רה  את  הרה,אמת  י ד על  חז"ל  אמר כבר ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
" וי לא חפצי וכל   נינימ היא  ט"ו)"יקרה סק  ג' רק  ה ריתבמ כת(מ לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

א') י"ג ):נמ היא  יקרה קרא אמר  חנינא, רי  אחא כנס א"ר  דל ה מ ,יני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
.ולפני ְְְִִִֵלפני 

א.ד ה ה הר ד לזת  לייכ ד ל כר  איזה  : חהחפ  ק וכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
את ברת  בפה ,ל אח ה י כל ה יח ... ביאת  מאמי אני עצמ י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָח

,ה ל ינק  עתלי י תצמיח ... מהרה עב וד הח "י תב צמח האר"י  "מר, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
, ר ית   ה ליעת  לצת  לכוו ת ל  ע כל רי י ע אנחנ מה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ה '. לי עת ימצ אנ בה  י ראל , ע את למע ה יח יאת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻלמע

האריז"לתב הנגלה,,כתבי רת  לנ מת ה  הד רת  יד ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ואברכי  ריח ילדי מעידי כבר ,עי עי זה את  לראת  כי ז  לנ  רנדְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,דה הזהר דב  מ עמ אחרי ,טי דייה ואפיל ללי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָה

והארות הוספות
וי .יאנ סגי ה אצל אסי ה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָויראי 
 דייה  ניה את  לעת ביל אר יְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָאנ
ח י  לחית  עליה לימק הרה, כ ת ריְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
יפרי עמל מ ארית  ,ימיה ל ודחק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹעני
ה'. תרת ניה יחזק רימ די למל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַכר
 חקוד ניע למר ת מק מ רימה ְְְְְְְִִִֵַַָָָואינ
יתר מציה הרנסה  קי הרח ְְְְִִֵֶַַָָָָלמקמת 

לת רה ניה  ח נכלביל ואי ויראה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

. ונפ לב כל לה' בה זה נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר 
חז "לו. ברי את זה על  להמלי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואפ ר

אל אלקי ה' מה הסק: על י דְֱִֵֶַַַָָֹה
מאה. אא מה קרי אל ליראה... א י ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמע
ל יחב ת  זה"ק אחת  עה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָד
 אלפי ערת  ל רה יד  ל ימי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָלמאה
   בכ ,י עת ער מדיה ְְְְִִֵַַַָָָָאברכי

טהרה. מי ליראת  ְְְְִִִֶַַָָזה
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לחר   וזכ הדה, רה נפלאי י ח  לח מח מתרחב   ל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹנפח 
יינימצ ריזחי. ְִִִָ

 לנ,ינ ר מה   !!!י ילד מה ידע  מי !נמצאי אנ ב הב את   דעיי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
יחאי   מע ור י הביא, ה אל,לה הר עליההז ספר רק , לנ ימ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

נח יבת  מ הא  דה הזהר י רחמי, גלתא מ  הר חיפקז למד א ורק  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
,דה הזהר  הא נח  תבת  צלי דד הס לי  זה  מיח, מחבלי  צלוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

.ד ה הזהר לד סגת כח ,לת גא  האחר ר י ראל  ע ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהלת

שערי.נספר  במאה כא שעבר בשבוע שקרה נורא סיפור לכ

דעיניין" "פקיחו 

וראו חושו

בעולם מתגלה הזוהר  של  כוחו

מירושלים ישיבה לבחור  גדול  נס

מתאונה ניצל זוהר , ספרי ולימוד בהפצת פועלו  שבזכות 

מחרידה

ספרי  של  רבים  לזיכוי הפצה  בעקבות שארע  ונורא גדול  נס

תמן" הזוהר)"בראשית של  מ "ח  בירושלים .(תיקון  ישיבות  בבתי

להפצה קיבל בירושלים, הלומד כהן , אלון  בשם  ישיבה , בחור

והארות הוספות
טמז. הנז " ה"אר  הרי זה לכל זכ ְְְֲֵֶֶַַַָָָָוודאי

דה הזהר  לימד מתה ה ני (דברי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ

יכר ראה , יקי צ ועד הז הר, את)אר מאיר  , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
רה. נפלאת   לח כי ז וכ ְְְְִִֵַַַָָָָהמה,

ני ח .  ס ת נח  תבת  הא  ההר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר 
זהר יזהיר יליוהמ מ לכתא. ובע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר לי מ קא אי יא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע.
י מת נח , תיבת  איה ה הר , ספר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי
אחד לזמני מ לכתא. ובע מעיר,  ני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ייתק בה מחה. ני א)מעיר , (מת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא . ה ליכ הארה הד  ה ְְְִִֵַַַַָָָָל
א. זהר(ספרא  קנ"ג:  ג' מהימנאחלק  )רעיא  ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

 מע זרת  לבל  עצה מצא לא זי"ע ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹהרמח "ל
ללא   רצ " דה "ההר לד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיראל,
זרת ל  לבל "דה "ההר  כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק,
מע ר י ריחת וז"ל: .רחמי האה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב

להבה נברח  נ וכ הבה,  עני עתה יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר 
ר מע רי ריחת  ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהאת
ההר , נעה דס הבה, עני ע תה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹיחאי 
ז ר ,מתינ רא יה ל נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻאר
לכל ללית  לבריחה זה נחב ואז ,ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
אא   יצטר לא  מיה ס עד  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיראל,

אמר וזה יב)יציאה , נב , בח ז (יעיה  לא "י : ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ
ה' לפניכ הל י תלכ לא במנסה  צאְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֹ
הר תק מי  ל יראל "... אלקי פכמאְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מחבלי  וי צל אחרא, ה טרא מ רח   דְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָה

אחריו נ אר ההר ספר י והאמת  (אחרימיח , ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רחר"י) נקרא  תק מי ל  זי"ע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ל יצטר א עד  אחרא, הטרא אחרית מ) ְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(מי נמצא ה עלת  מה דיעוא יציאה, אא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
ה לה הא י הא, ד ל עלת י והאמת  ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָזה,

מיח . מחבלי ר א הז הר(ראה .)א ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָ
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של קונטרסים חבילות  אמו, באמצעות  העולמי , הזוהר  ממפעל

- תמן " "בראשית 

עיה"ק בירושלים  עיניכם " מרום "שאו  לישיבת נסע כהן אלון

שליט"א . אופר שלמה רבי  הרה"ג בנשיאות

התיקון את  למדו  הישיבה גדולה(מ"ח)כל  שמחה והיתה  ביחד,

ולספר . לשער  שאין הזה, בלימוד לישיבה 

בתאונה והתנגש  בראשל"צ , לביתו  כהן אלון נסע הלימוד, בתום 

כהן , אלמוג בשם  בחור  נהג שבו  צבאי ג 'יפ  רכב עם מחרידה 

משחקני  כאחד משמש  שבה  מגרמניה, לארץ לחופשה שבא 

הגדולים . הכדורגל 

התקלקל . הרישוי  המספר  רק דבר , כמעט ארע  לא  לג'יפ

ואלון לשתיים , ונחצה  לגמרי נמעך כהן, אלון  של רכבו  אולם

פגע !! כל  ללא  יצא

לו , ואמר הישיבה, בחור  כהן, לאלון פנה  כהן אלמוג  הג 'יפ , נהג 

ורק כלום, לך קרה שלא ב"ה  כלום, לי לשלם  צריך לא "אתה

הרכב. נפגע

ברדיו ישודר  זה  היום לי , סיפרה אלון של  שאימו  וכפי

חי " כל "נשמת  הספר  להדפיס  כסף תרמה  כהן, אלון של  אמו

שלה . לבן שנעשה  הגדול הנס  על  יתברך  לה ' להודות

המסקנה? מה 

הזוהראנו  של  העצום  כוחו  את  רואים

כבתיבת מוגן, הזוהר  ספר  של  ובהפצה  בלימוד שעוסק מי  כל

נוח!

יהודי  כל  ומחבקת  עוטפת  שומרת  הזוהר של  הארוכה  ידה 

בה . שעוסק

הגדול הנס  של  לדיוק  לב, שימו 

פגע כל ללא יצא והבחור  לחלוטין  נמעך הרכב

בכלל נכון בפרט , שנכון  כמו מידה, ובאותה

"חרבם בבחינת  עלינו  שצרים  הגויים בבחינת  הוא שנמעך  הרכב

תשברנה" וקשתותם  בליבם  תבוא

הזהר¬ −נחלי ט ֲֵַַַ

הזוהר מכח  שנשמר  ליהודי  משול פגע  כל  ללא  שניצל הבחור 

הרבים את וזיכה  שלמד

הצרות , מכל  ישראל עם  כלל על להגן הזוהר  לימוד בכח  ולכן

בישין . מרעין ושאר האטום  פצצות  הקשות הגזרות היסורים

תיפול" לא ראשינו  "שערת בזוהר נעסוק רק שאם  רואים ואנו

אימו . ברחם כעובר  מוגנים  נהייה רחמים)ואנו מהמילה  בא  (רחם 

מחכים? עוד אתם ולמה

הקדוש הזוהר  את  והפיצו לימדו  רוצו,

ולילה יומם

ה דתב וכ'ה ל "ה נז להי ת עתיד היה  ההר חר א מ מבאר  "ה ה  : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
יבא סקיהע בזכת  .ני חל יתה  אז ,מיה  ס האחר הר ב א  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעד

וזהמיח ,לביאת קר בה  סה היה  זה  אר תס עה  האר לא אז  י , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
,'וכ " ת אח אל אי  ב ו" בגינ אמר  יראל , אלי זה זכת  די ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

בד ה סח  ד לק ה א ר דה הצר עד צרימ יראל   נגאל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻא
ה הדה לת ספת  ז עד ה אה  יהיה  לא העתידה הא ה  וה א הילה, , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

" ה כה  וא רי  , רית האל רית רצה לח ת ני ,רא מאמר מאמרת .)(ע רה  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

 אלנכ הטונתאחד הר , ני ל המי    י ל  ללמד ונתחיל  יחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
" ולמע ללמד  ואפר  , י ת י רק טלפ לקח הז הר" קל  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹ

הדה, הכינה  יקני למע אחת עה  נלמד דק ב ת  ,0722990044ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
,רית   ה רחמי,בעזרת לגאלה ונז ה ורעת , קת  זרת ל מעלינ ל ית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הר"י, תב  מ,רחמי גל תא  מ יפק א מ יאר :ספרא נצא הה  ספר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

רחמי ע"ב)ה לת  קכ"ד   מהימנא ברעיא  נא  .(ז הר ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹ

כמלנ ה דה  לנהר"ש  האיר  ,טירת ל  סמ וי  ער על  כב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
זיע "א: יצחק חזקה ר י לבנ אמר אר  צאה   הר מעיהז זכ ת  אני "ידע ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יאת לתינגא יי ל זה  בל ד לחרת , יראל ע יצא ה לה ותבי ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה
עליה"? יהא מה  ה ד "ורת  ..." צדקינ מ תיו הר"ש[ספר מיח .[158 עמ ' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.לקיימ מפציר ת  , נעל בעת ,ל ע מרחפ ת   וקד ציק תא ל ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהאחר נת 
עליה?!" יהא מה  הד הקדי"ות רת  .לאלקינ  ר  דר  קרא וה ל ... ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

–  ל הר  להצלת ,הע י עת  ביל ,מי ל  י כל הקר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמזמנכ
בג מת.רחנת ְְְִִַָ

כחינ, לנכ נתגייס א ה בר, ידינ ה ב , את  דלילת להזהיר מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
 אי א הרי ,למיד ע מל ד ,חניכ ע  מח ,נ ע ילמד אב  ,י קט ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָעל 

והארות הוספות
חדא ט. ניתא ידי על דה זהר וי ראלְְְְְֲִֵַַַָָָָת ב ארייתא הא רי קד א נגאל,  כְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
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של קונטרסים חבילות  אמו, באמצעות  העולמי , הזוהר  ממפעל

- תמן " "בראשית 

עיה"ק בירושלים  עיניכם " מרום "שאו  לישיבת נסע כהן אלון

שליט"א . אופר שלמה רבי  הרה"ג בנשיאות

התיקון את  למדו  הישיבה גדולה(מ"ח)כל  שמחה והיתה  ביחד,

ולספר . לשער  שאין הזה, בלימוד לישיבה 

בתאונה והתנגש  בראשל"צ , לביתו  כהן אלון נסע הלימוד, בתום 

כהן , אלמוג בשם  בחור  נהג שבו  צבאי ג 'יפ  רכב עם מחרידה 

משחקני  כאחד משמש  שבה  מגרמניה, לארץ לחופשה שבא 

הגדולים . הכדורגל 

התקלקל . הרישוי  המספר  רק דבר , כמעט ארע  לא  לג'יפ

ואלון לשתיים , ונחצה  לגמרי נמעך כהן, אלון  של רכבו  אולם

פגע !! כל  ללא  יצא

לו , ואמר הישיבה, בחור  כהן, לאלון פנה  כהן אלמוג  הג 'יפ , נהג 

ורק כלום, לך קרה שלא ב"ה  כלום, לי לשלם  צריך לא "אתה

הרכב. נפגע

ברדיו ישודר  זה  היום לי , סיפרה אלון של  שאימו  וכפי

חי " כל "נשמת  הספר  להדפיס  כסף תרמה  כהן, אלון של  אמו

שלה . לבן שנעשה  הגדול הנס  על  יתברך  לה ' להודות

המסקנה? מה 

הזוהראנו  של  העצום  כוחו  את  רואים

כבתיבת מוגן, הזוהר  ספר  של  ובהפצה  בלימוד שעוסק מי  כל

נוח!

יהודי  כל  ומחבקת  עוטפת  שומרת  הזוהר של  הארוכה  ידה 

בה . שעוסק

הגדול הנס  של  לדיוק  לב, שימו 

פגע כל ללא יצא והבחור  לחלוטין  נמעך הרכב

בכלל נכון בפרט , שנכון  כמו מידה, ובאותה

"חרבם בבחינת  עלינו  שצרים  הגויים בבחינת  הוא שנמעך  הרכב

תשברנה" וקשתותם  בליבם  תבוא

הזהר¬ −נחלי ט ֲֵַַַ

הזוהר מכח  שנשמר  ליהודי  משול פגע  כל  ללא  שניצל הבחור 

הרבים את וזיכה  שלמד

הצרות , מכל  ישראל עם  כלל על להגן הזוהר  לימוד בכח  ולכן

בישין . מרעין ושאר האטום  פצצות  הקשות הגזרות היסורים

תיפול" לא ראשינו  "שערת בזוהר נעסוק רק שאם  רואים ואנו

אימו . ברחם כעובר  מוגנים  נהייה רחמים)ואנו מהמילה  בא  (רחם 

מחכים? עוד אתם ולמה

הקדוש הזוהר  את  והפיצו לימדו  רוצו,

ולילה יומם

ה דתב וכ'ה ל "ה נז להי ת עתיד היה  ההר חר א מ מבאר  "ה ה  : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
יבא סקיהע בזכת  .ני חל יתה  אז ,מיה  ס האחר הר ב א  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעד

וזהמיח ,לביאת קר בה  סה היה  זה  אר תס עה  האר לא אז  י , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
,'וכ " ת אח אל אי  ב ו" בגינ אמר  יראל , אלי זה זכת  די ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

בד ה סח  ד לק ה א ר דה הצר עד צרימ יראל   נגאל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻא
ה הדה לת ספת  ז עד ה אה  יהיה  לא העתידה הא ה  וה א הילה, , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

" ה כה  וא רי  , רית האל רית רצה לח ת ני ,רא מאמר מאמרת .)(ע רה  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

 אלנכ הטונתאחד הר , ני ל המי    י ל  ללמד ונתחיל  יחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
" ולמע ללמד  ואפר  , י ת י רק טלפ לקח הז הר" קל  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹ

הדה, הכינה  יקני למע אחת עה  נלמד דק ב ת  ,0722990044ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
,רית   ה רחמי,בעזרת לגאלה ונז ה ורעת , קת  זרת ל מעלינ ל ית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הר"י, תב  מ,רחמי גל תא  מ יפק א מ יאר :ספרא נצא הה  ספר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

רחמי ע"ב)ה לת  קכ"ד   מהימנא ברעיא  נא  .(ז הר ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹ

כמלנ ה דה  לנהר"ש  האיר  ,טירת ל  סמ וי  ער על  כב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
זיע "א: יצחק חזקה ר י לבנ אמר אר  צאה   הר מעיהז זכ ת  אני "ידע ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יאת לתינגא יי ל זה  בל ד לחרת , יראל ע יצא ה לה ותבי ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה
עליה"? יהא מה  ה ד "ורת  ..." צדקינ מ תיו הר"ש[ספר מיח .[158 עמ ' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.לקיימ מפציר ת  , נעל בעת ,ל ע מרחפ ת   וקד ציק תא ל ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהאחר נת 
עליה?!" יהא מה  הד הקדי"ות רת  .לאלקינ  ר  דר  קרא וה ל ... ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

–  ל הר  להצלת ,הע י עת  ביל ,מי ל  י כל הקר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמזמנכ
בג מת.רחנת ְְְִִַָ

כחינ, לנכ נתגייס א ה בר, ידינ ה ב , את  דלילת להזהיר מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
 אי א הרי ,למיד ע מל ד ,חניכ ע  מח ,נ ע ילמד אב  ,י קט ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָעל 

והארות הוספות
חדא ט. ניתא ידי על דה זהר וי ראלְְְְְֲִֵַַַָָָָת ב ארייתא הא רי קד א נגאל,  כְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
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,ללי ל לייבת  רה, ללמדי ,תערמ  דלמ יח ר  ,ייי אי דייְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
להית ונזה נפה, קל  ה ד ורת  ה ה, ד ה ד יתאחד יראל  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוכל

על ה  ז מ ני  דר ונפעל ז הר . יקני על  רלבא הקמה  מל כא תב   מ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
,רחמי הלמה  ה א לה את להביא נחסבלקרב ק ")ה לאמרי  )ד ל רי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

קארי לנ:ינחס וזה  מל דזי"ע , צרי"(למידיל)ע חינת  הא זהר, ללמד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
זה לינק, יר כל  תנ הרב מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהח

אמ ית", נמה  ל נ.מ יח  א עלינ)עד  יג ת זכ ט ב   מה על עד  מק ל ה מע י .(ואני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

לה יע כל   אפ מ ראל , אי ל ל  ה מה את מאיר  מלהיב ההר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹי
,לתז  קדה  נמה ל הרזי)ע "ל.הארה  חכ). ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָ

הרהבלד קלת  קדה עליו  יממ זה ,סדר מידי דה ז הר  ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ
 תב  מ סיני העלת הר רת קנב.)י ז הר )האמת חכמת  סקילע דקרי ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

סיני. ט רא קיימי הו  אינדה היק יהדהבאר  ר י האל קי המקבל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
האלקי ת ה לקראת י ראל צא תח ה  י   נת באר לי ונראה וז "ל: זי"ע, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הי י  מרחק", עמדו  נעו הע "ורא נאמר:  ואחר  ההר  תח ית  בימתי  ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהי
 י  הי מהע מקצת והיה  . ת וימ האת ה דלה הא אכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹיראי

הכינה לקראת   מחיא אפיל מרחק לעמד   הרא  מקמ לזז רצ ולא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
,מ  תר ימ זה הר  ת ב  מה  ה א  סיני",ועליה ט רא קיימ אי" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ה ולכ , ס ועד מחה סיני ט רא עמד אא מרחק ועמד נע ולא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלמר,
ה  מרח ק, ועמד  הע ע נע אר המת  תוא האמת. לחכמת  כי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָז
הא  אכל  ראתמ האמת , לחכמת  מרח ק מדיוע סי עה  יְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹע

האת . ְַַָֹה דלה

מקאמארנא:ואמר  האר "י הרי  מר ל  רזי מלמד רחי טי הר ה י ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
,ינח ה אר הז הר , והינ תוספר  הרע אר מיחא עקבת  לי, מע עי ול ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

והארות הוספות
כל זי "ע הרמח "ל כתב הא  ועד  הא, ְְְְַַַַָָָָחד
הזהר ספר   נכלל מתי נ רא יְְְְִִִִִִֵֶַַָ

ואכמ "ל. ,דַָה
עאה,י. מלא  עבדי ימי ח : נל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוזה

,[העלי  מל ל עבדי ה החכמי]אי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
סיני טרא  קיימהר על עמד תא] ְְְְְִֶַַַַָָָ

ערא סיני], איהי נ מתא, אא מסלי לא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ
' וכ  מ ארייתא אא כא לי מס אינ] ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

,מ הרה  ל ער  היא הרה ְְִִִֶַַַַָָָָָנמת 
הרה  ג פי וג ריבסיפ  דעי ְְְְְִִִֵֶַַַַָלמר
רי וה נת  הרה רזי  ה נימת , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי

מצוה]. מצוה כל בלכווונכ] . נל א עד ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
 אינ תא ממע עיק: אמר ,צדְְְִִֵֶַַַָָָָ

עמ לא הרה סדת  דעיסיני].י הר  על ד ְְִִַַַַָָֹ
ה תחיל ר ע "ב ה '  הק מה ז הר יק ני  ועי)ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ינאה") לאסלא "ר א  זמיני דאתי, לזמנא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
דארייתא. דנ מתא  לבא נ מתא [לעתיד ְְְְְְְְְִִִַָָָָָ

ל  מה נ להת להסל עתידי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָה
עתיד   תיה חת  אחר י  ה רה, ל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהמה
סדת חדה רה  לדר הא  ר דְְֲִַָָָָָה
לידע  הה זמ אפר אי מה ,ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָנעלמי

[.תמה(ב מ מתק  רמה .(ה יא ר ְִִֵֵַַַַָָ
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חסידת ע ל ל ז"ל, האר "י ותבי הזהר  ספר  ללמד ימיה ל קדי הי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבר,
רעת ... זרת  ל לי מב והי הע"ט  מר ההל  הרע ר לי , מע עי   ול ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ולהגת נייקו הזהר ספר   ני ע   ינק  ע למדי  הי בר, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמינת 
.ויתקיי לחכמת קדמת  יראת והיה  ,ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

האת,וה ל  החכמה  עסק ועבלי אח ר רמת  היא  מ התע ק  מניעתנ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
 נ ותפאר  נמק ית  נימת ויטאלהרב(הק  יח(י ח וכתב לע . אז זי"עלאי מהר "א ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָ

וגגיטרה והתת  ה לת  וקת  הל ת  ל יהיה ההא החר  ידי חסד (על  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

כ "ד)לאברה נהר  רא וכתב מעי  .יח ע מרנ"ש)פרי הג"ה העמידה, ידי (ער על ונראה  : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ימ תזכת א סי   מ יח  על  להג יד ח י האמת , חכמת  סקיעלהע ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ארמילס הרע ח')ידי    יק לרמח"ל תיקו"ז  ע ד  וע). ְְְִִֵֵַַָָָ

מי דל הרמח"ללנ תזכ לברכה  וקד ציק זכר  צאטל י ח מ ה  רי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ה" על , אמ עלינ יגריי ה רה ס ת מכמ י כל עצ קי היה  אר (א ר", ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ה' קד עליו ההרי זי"ע ה ר"אאמר ניו לק ל רגלי לה היה רד חי היה  א(מטרקיל  אלפי ל מהל  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ההר  ספר ל ד ,ה העצה את אא יראל  מע זרת לבל  עצה מצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא
הפסק, ללא  רצאת לקרב דה ה הר ספר  ל העלי נה  ה דה  כח ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

.רחמי ְְֲִַַָֻה אה 

 ללא לכ מ מר ת דה ה הר  ספר  ירסא ל מיחד לד סדר  יבת י   ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
מעלת על וכתב  ,יבת י הראנה  נה  זה בר וקבע לעת, מעת לל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהפסק
קד קה ת לכל היע צה העצה  "זאת :ה זה  י ראל  לחכמי ארת  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹה בר 
רב י  ל יח ולא זאת על  לפח לה היה  בואי  ,נאיה טמנ  ז מרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלהצל 
אני  י ,ו אחרי  ה ה ה בר את י ראל  חכמי  ליכי אל וע ה מאד... ועצ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹה בר 

, מק  מק כל  זה  בר  קבע  הייתי חילי נתיר  יחאלמלא רתכ בד אבל  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
 ממק אחד וכל  יראל , לכל לט בה מה  אי י לזכת  ל ויהיה ה את  העצה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאת 

לל ". ה א קה  בר לא י  תלע ְֲִֶַָָָָָֹיכ ל

 רת ללד  מיחדת חביב ת מצינ ממ יכיו  טב   ה על  למידי  אצל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
רי הרב  רנמ דה הרב  ב ד מידיט בה ד, אייזיק עליניצחק  יג  תזכ ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וניתי למד י  ואמר : עצמ על העיד אר  אמ.עמי ואחד מאה  "יח ע ה "רי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אפריבדגל מיני)מחנה  תה(רת הינ מה ",  ר  ר" וזה ר: כל (י ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מה) חינת היה  יחאי   מע רי ואיתא  מה , חינת י מה,,ודר בר  ר מה   וידר הינ ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מ ילא ה לת  ל  ל ת  הינ , ר וה ה אז ההר , ספר יחאי,   מע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹרי

האה ועד.יהיה סלה   אמ ימינ מהרה  נה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

יריבספר  תב:אר כיא מינ תמירא  ת ר ה יח יאת  קד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
האחד ,לה ברי ל ה לההר לזה  העצה  .לע  ליצל רחמנא  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹואיקרס ת 
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,ללי ל לייבת  רה, ללמדי ,תערמ  דלמ יח ר  ,ייי אי דייְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
להית ונזה נפה, קל  ה ד ורת  ה ה, ד ה ד יתאחד יראל  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוכל

על ה  ז מ ני  דר ונפעל ז הר . יקני על  רלבא הקמה  מל כא תב   מ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
,רחמי הלמה  ה א לה את להביא נחסבלקרב ק ")ה לאמרי  )ד ל רי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

קארי לנ:ינחס וזה  מל דזי"ע , צרי"(למידיל)ע חינת  הא זהר, ללמד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
זה לינק, יר כל  תנ הרב מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהח

אמ ית", נמה  ל נ.מ יח  א עלינ)עד  יג ת זכ ט ב   מה על עד  מק ל ה מע י .(ואני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

לה יע כל   אפ מ ראל , אי ל ל  ה מה את מאיר  מלהיב ההר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹי
,לתז  קדה  נמה ל הרזי)ע "ל.הארה  חכ). ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָ

הרהבלד קלת  קדה עליו  יממ זה ,סדר מידי דה ז הר  ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ
 תב  מ סיני העלת הר רת קנב.)י ז הר )האמת חכמת  סקילע דקרי ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

סיני. ט רא קיימי הו  אינדה היק יהדהבאר  ר י האל קי המקבל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
האלקי ת ה לקראת י ראל צא תח ה  י   נת באר לי ונראה וז "ל: זי"ע, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הי י  מרחק", עמדו  נעו הע "ורא נאמר:  ואחר  ההר  תח ית  בימתי  ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהי
 י  הי מהע מקצת והיה  . ת וימ האת ה דלה הא אכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹיראי

הכינה לקראת   מחיא אפיל מרחק לעמד   הרא  מקמ לזז רצ ולא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
,מ  תר ימ זה הר  ת ב  מה  ה א  סיני",ועליה ט רא קיימ אי" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ה ולכ , ס ועד מחה סיני ט רא עמד אא מרחק ועמד נע ולא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלמר,
ה  מרח ק, ועמד  הע ע נע אר המת  תוא האמת. לחכמת  כי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָז
הא  אכל  ראתמ האמת , לחכמת  מרח ק מדיוע סי עה  יְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹע

האת . ְַַָֹה דלה

מקאמארנא:ואמר  האר "י הרי  מר ל  רזי מלמד רחי טי הר ה י ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
,ינח ה אר הז הר , והינ תוספר  הרע אר מיחא עקבת  לי, מע עי ול ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

והארות הוספות
כל זי "ע הרמח "ל כתב הא  ועד  הא, ְְְְַַַַָָָָחד
הזהר ספר   נכלל מתי נ רא יְְְְִִִִִִֵֶַַָ

ואכמ "ל. ,דַָה
עאה,י. מלא  עבדי ימי ח : נל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוזה

,[העלי  מל ל עבדי ה החכמי]אי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
סיני טרא  קיימהר על עמד תא] ְְְְְִֶַַַַָָָ

ערא סיני], איהי נ מתא, אא מסלי לא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ
' וכ  מ ארייתא אא כא לי מס אינ] ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

,מ הרה  ל ער  היא הרה ְְִִִֶַַַַָָָָָנמת 
הרה  ג פי וג ריבסיפ  דעי ְְְְְִִִֵֶַַַַָלמר
רי וה נת  הרה רזי  ה נימת , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי

מצוה]. מצוה כל בלכווונכ] . נל א עד ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
 אינ תא ממע עיק: אמר ,צדְְְִִֵֶַַַָָָָ

עמ לא הרה סדת  דעיסיני].י הר  על ד ְְִִַַַַָָֹ
ה תחיל ר ע "ב ה '  הק מה ז הר יק ני  ועי)ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ינאה") לאסלא "ר א  זמיני דאתי, לזמנא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
דארייתא. דנ מתא  לבא נ מתא [לעתיד ְְְְְְְְְִִִַָָָָָ

ל  מה נ להת להסל עתידי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָה
עתיד   תיה חת  אחר י  ה רה, ל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהמה
סדת חדה רה  לדר הא  ר דְְֲִַָָָָָה
לידע  הה זמ אפר אי מה ,ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָנעלמי

[.תמה(ב מ מתק  רמה .(ה יא ר ְִִֵֵַַַַָָ

הזהר¬ −נחלי יאֲֵַַַ

חסידת ע ל ל ז"ל, האר "י ותבי הזהר  ספר  ללמד ימיה ל קדי הי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבר,
רעת ... זרת  ל לי מב והי הע"ט  מר ההל  הרע ר לי , מע עי   ול ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ולהגת נייקו הזהר ספר   ני ע   ינק  ע למדי  הי בר, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמינת 
.ויתקיי לחכמת קדמת  יראת והיה  ,ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

האת,וה ל  החכמה  עסק ועבלי אח ר רמת  היא  מ התע ק  מניעתנ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
 נ ותפאר  נמק ית  נימת ויטאלהרב(הק  יח(י ח וכתב לע . אז זי"עלאי מהר "א ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָ

וגגיטרה והתת  ה לת  וקת  הל ת  ל יהיה ההא החר  ידי חסד (על  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

כ "ד)לאברה נהר  רא וכתב מעי  .יח ע מרנ"ש)פרי הג"ה העמידה, ידי (ער על ונראה  : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ימ תזכת א סי   מ יח  על  להג יד ח י האמת , חכמת  סקיעלהע ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ארמילס הרע ח')ידי    יק לרמח"ל תיקו"ז  ע ד  וע). ְְְִִֵֵַַָָָ

מי דל הרמח"ללנ תזכ לברכה  וקד ציק זכר  צאטל י ח מ ה  רי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ה" על , אמ עלינ יגריי ה רה ס ת מכמ י כל עצ קי היה  אר (א ר", ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ה' קד עליו ההרי זי"ע ה ר"אאמר ניו לק ל רגלי לה היה רד חי היה  א(מטרקיל  אלפי ל מהל  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ההר  ספר ל ד ,ה העצה את אא יראל  מע זרת לבל  עצה מצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא
הפסק, ללא  רצאת לקרב דה ה הר ספר  ל העלי נה  ה דה  כח ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

.רחמי ְְֲִַַָֻה אה 

 ללא לכ מ מר ת דה ה הר  ספר  ירסא ל מיחד לד סדר  יבת י   ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
מעלת על וכתב  ,יבת י הראנה  נה  זה בר וקבע לעת, מעת לל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהפסק
קד קה ת לכל היע צה העצה  "זאת :ה זה  י ראל  לחכמי ארת  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹה בר 
רב י  ל יח ולא זאת על  לפח לה היה  בואי  ,נאיה טמנ  ז מרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלהצל 
אני  י ,ו אחרי  ה ה ה בר את י ראל  חכמי  ליכי אל וע ה מאד... ועצ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹה בר 

, מק  מק כל  זה  בר  קבע  הייתי חילי נתיר  יחאלמלא רתכ בד אבל  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
 ממק אחד וכל  יראל , לכל לט בה מה  אי י לזכת  ל ויהיה ה את  העצה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאת 

לל ". ה א קה  בר לא י  תלע ְֲִֶַָָָָָֹיכ ל

 רת ללד  מיחדת חביב ת מצינ ממ יכיו  טב   ה על  למידי  אצל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
רי הרב  רנמ דה הרב  ב ד מידיט בה ד, אייזיק עליניצחק  יג  תזכ ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וניתי למד י  ואמר : עצמ על העיד אר  אמ.עמי ואחד מאה  "יח ע ה "רי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אפריבדגל מיני)מחנה  תה(רת הינ מה ",  ר  ר" וזה ר: כל (י ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מה) חינת היה  יחאי   מע רי ואיתא  מה , חינת י מה,,ודר בר  ר מה   וידר הינ ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מ ילא ה לת  ל  ל ת  הינ , ר וה ה אז ההר , ספר יחאי,   מע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹרי

האה ועד.יהיה סלה   אמ ימינ מהרה  נה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

יריבספר  תב:אר כיא מינ תמירא  ת ר ה יח יאת  קד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
האחד ,לה ברי ל ה לההר לזה  העצה  .לע  ליצל רחמנא  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹואיקרס ת 
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מס לת זהר אמירת  י אמר, מה מבי אינ י על   א זהר י כל  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻלאמר
הב. ְֳֵַַָלטהרת

ה ד מקדמת רח  ער  עצמ ז"ל האר "י נ לר צינ י"ב)נא )אמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
 עלי נ' א מ'  ע עמיק לי לבד  קיאת  ר זהר "למד ה וי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹל הר"א

עמ ה הר ספר ו קרא  י בספר כל ,"י ר  האר"י י נ"א)בחי ע ד תב(הנד"מ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לבד  ה ה הר  מ פר י ע רה  י כל למר אחד בה  לעל  תְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
בה ל על    ת   י פס האר "י בחי ספר הבא וה הבנה,  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלי

וה , י ה '  א ד' י כל ד לל ה דליאחד  ספרחיד"א ער  ספרי (מערכת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ר נה היר) מי מ י האר"י הביא ה '  י ל  למר  בה  ל על   ת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
מ הגה "ק תב   וכצא מצתיהר, נתיב ספר ל"א)קאמרנא א ת א ' ביל  הרה ,(נתיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

רנמ הגה"ק   מזידט בותב  היר צבי להגה"ק הרב מצינ וכ ,  נהג  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הרב רנממקארי נחס  רס"ד)רי  עד  ח"א  הנמ"ח  נחס ג'(אמרי א ב ' למר  רי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

 א ואי אב ת, על יתי  ספר  ה בא  ה רא ה עה ע ד  וע , י כל  יְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
. להארי  מְְֲִַמק

הרב וה תב  בר  קאמר , מאי ידע  לא ה הר ספר  קרא ת היספר ד חיד"א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אצע מ"ד)מרה מאי (את ידע  לא  לד ל על מ מר ההר ספר "ל ד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

 ספר תב   וכ ל מה ". דל   ה א  קריאת טעה   וא ה דליקאמר ,  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ב') את ס ע "ה  סימ ח "א אל  יח "ת וע ד ,  ספרי זה(מערכת  מעי תב  בר נא מקדמת , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מיה מ לח ספר צמח  בע תמהר"י דליל  ה ד ע"ב)סדר  רי ל"א  ), ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חיו  ע  ר קנטרס  להי פר הרמח "ל ע ד  וע] .ילח רי זכירה  א לה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ובשו "ת ע "ד, ע '   ח "ב  פלאג'י י דעניאח ע "ד].אפרקסא  סימ ְְְְִִִַַַַַַַַָָָ

מהזהרהרמ"קוכתב הה א האר העת מני  הזהר ספר  י רא ה פר ולזה  : ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
 קי תע ה ל אלקית ה חה  יעי מ  רא ודר , פעיאהעליו אר  היה  , ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

  יב עלי  מ ע יו 'וכ רה  וסתרי  רזי היינ רה רזי מ ע  מהעת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הה א  מההר  ע למר ה הר , ספר  ה ה הח ר  ק רדביר(אתקרי מה את הרב  ע , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹֹ

ב') ,אבי .אלקי ֱִֵָֹ

ר יא  היק המקבל כתב  מה צמחראה  זי"ע)זצ"ליעקב   דה האר"י (מלמידי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לספר   מתהקרמה ניה,קל על מב ה  רחל זאת: חכמה  סקיע אינ לפי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
הד:יא. לבניוהשל"ה אמר מי וידע ל ְְִֶֶַַַָָָָָָ

 טע טע לא ה לה  חכמת   טע  טע ְֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹא
מימיו חטא מאמרת")יראת ב "ערה  תב(ועי וכ . ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ז "ל : הרע הר "א יצר אי וסד, רמז  סקיהע ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
. ה להת ר י"ח)יכל  ה', מלי על הר"א  .(ירש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

זוהרוביב . ע"ב)תיקוני ה' ד דרגא (בהקדמה  :

ה', ביראת ה'שביעא יראת ביה דאית  מא כל 
חסר ליה ה'לית את  יראו דכתיב הוא  הדא

תמינאה דרגא ליראיו... מחסור  אי כי קדושיו
דלית ומא ...אנפי בשת  ליה למהוי ה' ביראת

,מתניתי מארי אוקמוה אנפי בשת  בוודאי ביה
סיני. הר  על  אבותיו רגלי עמדו ש)שלא  עיי)

הזהר¬ −נחלי יגֲֵַַַ

א , מיח  אי ולזה , ה את  ועיניהממהרת מ כי לק "מנעי אז  ה ' ל אמר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
,"אינ י ניה על 'וכ בעסקמ מעה ת בה ליה היח  יאת    למר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הלה בחכמת  מ חהיגהזהר ני מעיר  אחד א י  סקיע ניה  ואי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
,"אינ" ולכ ה למד, עסק  מ ועיר, עיר  כל רא י  קב ע מדר אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָי

היח את  ממהרי כימ "ניה" אי .י ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
י"ד)מליהגר"אבריוידע את,(י"ב , מכיח  יהר למזה  הכ ת  דל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

חבר א וג לדרת, ע ה  מה ל  על כר מקל הכיח מע , חבר א ,ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָחבר
מ ל קח מע א וזה ,חבר ל הב  חלק ל  מק ל ה כיח  אז מע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלא

. יה ה חלק ע "א)בזהראת  קכ "ט רמה  אמר:(פ ' תר ,   למר האד רי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ח יו  תר   דרדי מא לה למזה ל נ.חייביא א עד , ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

א עליו י חאי ר מע ר י  עלז ני ותח  ני העלי ע יחד ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָוניר 
צר צהתק על נא יחד  קדיר קי א החבר א וכל  נ אלעזר  ור י   ל ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָה
רת את טב י תר   להבי נכל וכ ה ד רת יד על לע רר  יחד, ב"ה כזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָדל
בואי  חבר את  יע רר  אמ אחד וכל  הרש "י , לר רת נ נתקר  בזה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻה גלה ,
  אמ רחמי  מל תא יפק דא הר "י הבטחת מ מ ד  כ יבא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמ יח

.רצ ְִָיהי 
נ :נתחיל  ְְִִַ

אד ֹוננ ּו ּבעדנ ּו, טֹוב ימליץ  הּוא עינינּו, מאירת היא לנ ּו, מגן  ּתֹורתֹו
י ֹוחאי. ואמרּתם :ּבר 

מטהר  ּומי מ ּטהרין , אּתם  מי לפני יׂשראל, א ׁשריכם  עקיבא, ר ּבי אמר 
מקוה  מה הּׁשם , יׂשראל מקוה וא ֹומר , ׁשּבּׁשמים . אביכם אתכם ,

יׂשראל . את מטהר הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש אף הּטמאים, את מטהר

תצרי תב אאר  ,מאיה את מטהר מקוה  מה ,ה יראל "מקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יראל", את  מטהר הא ר  דההק  לפר הדואפר ה יק ברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

זי"ע : מקארי נחס ההר ר י  קדת  לההר א צריכי מקוה  לכ אי. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אינאמר : מקוה, לה ואי פרי בי עב ר מריא אד ני קצת  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

א רא,  לה א מר ואני  זהר, ללמד ציחלר אמר  מהרב מע י ר על  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
מ דת דלה מקוה  צרי מה  י ה ת , על  לט ל צרי אי ת ערב  ט ב   ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻי

טב  קס"ד)י   לה נחס אמרי זי"ע, מקארי נחס .(רי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

אזהלפי ,מאי ה את מטהר  מקוה מה  ,ה יראל מקוה  , לפר אפ ר  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
תב מ אחד בר  ה וההר  וה קוה   ה י ראל , את  מטהר הא ר ד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה

והארות הוספות
יעקב בספר יג. :לש נ זהתב,קהת ְְְְֲִִֶַַַָֹ

תראה, רא  ה א  עה זה רנ ד  ְְֵֶֶַַַָָָָָָ"מה
בא  די האמת  חכמת  להת ת  ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָוצרי

ִַָמיח ."



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ יב

מס לת זהר אמירת  י אמר, מה מבי אינ י על   א זהר י כל  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻלאמר
הב. ְֳֵַַָלטהרת

ה ד מקדמת רח  ער  עצמ ז"ל האר "י נ לר צינ י"ב)נא )אמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
 עלי נ' א מ'  ע עמיק לי לבד  קיאת  ר זהר "למד ה וי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹל הר"א

עמ ה הר ספר ו קרא  י בספר כל ,"י ר  האר"י י נ"א)בחי ע ד תב(הנד"מ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לבד  ה ה הר  מ פר י ע רה  י כל למר אחד בה  לעל  תְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
בה ל על    ת   י פס האר "י בחי ספר הבא וה הבנה,  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלי

וה , י ה '  א ד' י כל ד לל ה דליאחד  ספרחיד"א ער  ספרי (מערכת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ר נה היר) מי מ י האר"י הביא ה '  י ל  למר  בה  ל על   ת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
מ הגה "ק תב   וכצא מצתיהר, נתיב ספר ל"א)קאמרנא א ת א ' ביל  הרה ,(נתיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

רנמ הגה"ק   מזידט בותב  היר צבי להגה"ק הרב מצינ וכ ,  נהג  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הרב רנממקארי נחס  רס"ד)רי  עד  ח"א  הנמ"ח  נחס ג'(אמרי א ב ' למר  רי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

 א ואי אב ת, על יתי  ספר  ה בא  ה רא ה עה ע ד  וע , י כל  יְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
. להארי  מְְֲִַמק

הרב וה תב  בר  קאמר , מאי ידע  לא ה הר ספר  קרא ת היספר ד חיד"א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אצע מ"ד)מרה מאי (את ידע  לא  לד ל על מ מר ההר ספר "ל ד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

 ספר תב   וכ ל מה ". דל   ה א  קריאת טעה   וא ה דליקאמר ,  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ב') את ס ע "ה  סימ ח "א אל  יח "ת וע ד ,  ספרי זה(מערכת  מעי תב  בר נא מקדמת , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מיה מ לח ספר צמח  בע תמהר"י דליל  ה ד ע"ב)סדר  רי ל"א  ), ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חיו  ע  ר קנטרס  להי פר הרמח "ל ע ד  וע] .ילח רי זכירה  א לה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ובשו "ת ע "ד, ע '   ח "ב  פלאג'י י דעניאח ע "ד].אפרקסא  סימ ְְְְִִִַַַַַַַַָָָ

מהזהרהרמ"קוכתב הה א האר העת מני  הזהר ספר  י רא ה פר ולזה  : ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
 קי תע ה ל אלקית ה חה  יעי מ  רא ודר , פעיאהעליו אר  היה  , ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

  יב עלי  מ ע יו 'וכ רה  וסתרי  רזי היינ רה רזי מ ע  מהעת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הה א  מההר  ע למר ה הר , ספר  ה ה הח ר  ק רדביר(אתקרי מה את הרב  ע , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹֹ

ב') ,אבי .אלקי ֱִֵָֹ

ר יא  היק המקבל כתב  מה צמחראה  זי"ע)זצ"ליעקב   דה האר"י (מלמידי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לספר   מתהקרמה ניה,קל על מב ה  רחל זאת: חכמה  סקיע אינ לפי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
הד:יא. לבניוהשל"ה אמר מי וידע ל ְְִֶֶַַַָָָָָָ

 טע טע לא ה לה  חכמת   טע  טע ְֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹא
מימיו חטא מאמרת")יראת ב "ערה  תב(ועי וכ . ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ז "ל : הרע הר "א יצר אי וסד, רמז  סקיהע ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
. ה להת ר י"ח)יכל  ה', מלי על הר"א  .(ירש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

זוהרוביב . ע"ב)תיקוני ה' ד דרגא (בהקדמה  :

ה', ביראת ה'שביעא יראת ביה דאית  מא כל 
חסר ליה ה'לית את  יראו דכתיב הוא  הדא

תמינאה דרגא ליראיו... מחסור  אי כי קדושיו
דלית ומא ...אנפי בשת  ליה למהוי ה' ביראת

,מתניתי מארי אוקמוה אנפי בשת  בוודאי ביה
סיני. הר  על  אבותיו רגלי עמדו ש)שלא  עיי)

הזהר¬ −נחלי יגֲֵַַַ

א , מיח  אי ולזה , ה את  ועיניהממהרת מ כי לק "מנעי אז  ה ' ל אמר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
,"אינ י ניה על 'וכ בעסקמ מעה ת בה ליה היח  יאת    למר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הלה בחכמת  מ חהיגהזהר ני מעיר  אחד א י  סקיע ניה  ואי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
,"אינ" ולכ ה למד, עסק  מ ועיר, עיר  כל רא י  קב ע מדר אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָי

היח את  ממהרי כימ "ניה" אי .י ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
י"ד)מליהגר"אבריוידע את,(י"ב , מכיח  יהר למזה  הכ ת  דל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

חבר א וג לדרת, ע ה  מה ל  על כר מקל הכיח מע , חבר א ,ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָחבר
מ ל קח מע א וזה ,חבר ל הב  חלק ל  מק ל ה כיח  אז מע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלא

. יה ה חלק ע "א)בזהראת  קכ "ט רמה  אמר:(פ ' תר ,   למר האד רי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ח יו  תר   דרדי מא לה למזה ל נ.חייביא א עד , ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

א עליו י חאי ר מע ר י  עלז ני ותח  ני העלי ע יחד ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָוניר 
צר צהתק על נא יחד  קדיר קי א החבר א וכל  נ אלעזר  ור י   ל ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָה
רת את טב י תר   להבי נכל וכ ה ד רת יד על לע רר  יחד, ב"ה כזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָדל
בואי  חבר את  יע רר  אמ אחד וכל  הרש "י , לר רת נ נתקר  בזה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻה גלה ,
  אמ רחמי  מל תא יפק דא הר "י הבטחת מ מ ד  כ יבא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמ יח

.רצ ְִָיהי 
נ :נתחיל  ְְִִַ

אד ֹוננ ּו ּבעדנ ּו, טֹוב ימליץ  הּוא עינינּו, מאירת היא לנ ּו, מגן  ּתֹורתֹו
י ֹוחאי. ואמרּתם :ּבר 

מטהר  ּומי מ ּטהרין , אּתם  מי לפני יׂשראל, א ׁשריכם  עקיבא, ר ּבי אמר 
מקוה  מה הּׁשם , יׂשראל מקוה וא ֹומר , ׁשּבּׁשמים . אביכם אתכם ,

יׂשראל . את מטהר הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש אף הּטמאים, את מטהר

תצרי תב אאר  ,מאיה את מטהר מקוה  מה ,ה יראל "מקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יראל", את  מטהר הא ר  דההק  לפר הדואפר ה יק ברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

זי"ע : מקארי נחס ההר ר י  קדת  לההר א צריכי מקוה  לכ אי. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אינאמר : מקוה, לה ואי פרי בי עב ר מריא אד ני קצת  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

א רא,  לה א מר ואני  זהר, ללמד ציחלר אמר  מהרב מע י ר על  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
מ דת דלה מקוה  צרי מה  י ה ת , על  לט ל צרי אי ת ערב  ט ב   ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻי

טב  קס"ד)י   לה נחס אמרי זי"ע, מקארי נחס .(רי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

אזהלפי ,מאי ה את מטהר  מקוה מה  ,ה יראל מקוה  , לפר אפ ר  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
תב מ אחד בר  ה וההר  וה קוה   ה י ראל , את  מטהר הא ר ד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה

והארות הוספות
יעקב בספר יג. :לש נ זהתב,קהת ְְְְֲִִֶַַַָֹ

תראה, רא  ה א  עה זה רנ ד  ְְֵֶֶַַַָָָָָָ"מה
בא  די האמת  חכמת  להת ת  ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָוצרי

ִַָמיח ."



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ יד

ארא)זהר מבא   וכ א ', עד  ל "ח  א  רת ב' רי :(חלק , ואמר יסי  ור י  ח א ר י  כ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
מדרגת   על  וה א  החכמה , סדת ל ערי ה תח הא י חאי , ר    מעְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הה ר  ואי  ההעלינת, האד ני הא יחאי,',מי ר מע רי עליו זה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ה'",נאמר : האד ני אל  ר זכ ל יראה נה עמי ל" בריג בר  הא מי  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

.עלינ ג  ת זכ מקארי נחס ר י  ברי  במ ועכו לפניו. להתראת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָצרי

לפרעד  עדנ אפר ט ב ימלי ה א ,עינינ מאירת  היא ,לנ מג  רת" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחאי" ר  ננחז "ל אד אמר ה ה  ב'), ע ד צ"ח   ולא (סנהדרי ייתי ע לא אמר  : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

היה מה רא ה י .נל א עד איחמי, ולא ייתי  [ר ה] אמר וכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיחמיני
זה . לעמ ד  לייכ  אי להבי  יכל ולא היח , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹימת

אנ ר י הב הכי הק את   לנ והכי זה  ל  ראה  זי"ע , יחאי ר  מע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  דמיה ה רת ל למה ולז ת  להקב"ה להתקר אחדי רגעי לי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיכ

ר חני. י  ג מי  אט צצת    כמ לז ת , לי יכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהי

 ריעלמד מבא מעב  ה יח, את מביא האלה  את קרב בר  על   א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
להפי צריכי  ה א אר  די היה ל י תר !!! זמ  אי .אט צצת יראל  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָע

הזה "ק. לד  ִֶַַאת

ה עכ ו על   מר הצה"ק ל  י מכ ב  לכ ז "ל)נקרא האר"י תה(נמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
נה: עי ְֲִִֵַָָאחרי

המכ ב  על ל  .גיל י ְִִֶַַַָָֻ

נאמנה, היּ וֹ ם"וּת דע  עד ז"ל האר"י מזּ מן היה א  ׁש עדין ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌
והנּ ה וכ וּ ', ׁש רׁש וֹ  על ז"ל האר "י  ׁש יטת את ׁש יּ בין מי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
א ז "ל, האר "י נׁש מת לע ּב וּ ר  זכיתי  יתּב ר העליוֹ ן ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּב רצוֹ ן
מּמ נּ י  גּ ם ׁש נשׂ גב עליוֹ ן ּב רצוֹ ן א לּ א הּט וֹ בים, מעשׂ י ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
ּב ּה  זכה  ׁש א זוּ  נפלאה לנׁש מה אנכי נבחר ּת י לּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעצמי
זה ּב ענין להארי א וּ כל וא היּ וֹ ם, עד  ּפ טירתוֹ  מעת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָאדם

ּב נפלאוֹ ת". לד ּב ר ּב זה דּ ר ּכ י ׁש אין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני
תרפ"א )( מ נת מכב  זי"ע  " ה "על מר. ְְְִִַַַַָָָָֻ

ה על אל  השי"ת ל  נבאית  הת ת ְְְִִִֶֶַַַַָָֻמכב 
רב"ויהי כי  ואב פה , ואני ,האי הבח  ימי  הלחמה  ני ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הקר עלת ויהי  ה ילה . קל צימק מ  ל הע אני וה ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
,יהרא על   חר רא יניה מרח אחד  ואי מי ני, לפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
לבקעה פלינ תיהגוי רל  רחי  יוהרא , יהרא לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצלי

עצמ ת. ל  לי  הי ו מאד ְְְְֲִֶַַָָֹדלה 
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אלי והה ידקל  לח  ,ימר רחמי  ל הע לכל ה נהיג י אל  אני  : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻ
כו החרב, ואחז י  ה ' רח  ול ייני גב רה . עצמה ל נתי ע ה  י החרב  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואחז 

ה רטי. לקניני רתי והחרב  ,ואינ  ממק על היטב וה ט י האי  תא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנעל

אלי ואמר  הדי,ה ' האב ת   אר החמה  אר אל לד מ  ל ול  רגל א : ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ליק  חרי תא י  ,האר אני  ל  ונברכ , ועצ דל  לחכ  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָואע
החרב ואת קיימא, ל י עה  האני בר  את רפא  למע ה ה, ה ר  כל   ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוחכ
ל אר  ביני יני  האת היא י ,דמא נפ כל עליה  ותמ ר  יד ח  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה ה 
,תמ  נאמ אי לי היה לא עד עה  עד י ,ידי על  מיתק הא בי ה  ברי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה
אר מחל ל מע ה  , ע מה  בליהח  ע   ועל  ה את, החרב   ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלמסר

.מהאר ויתבער  יתע  כ , ידי חר י  את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיראה

מי ני ואסר  עיני  למראה  היתה  והחרב  י, ה בר  לע ת  מהיט יראתי  י  ני  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
לאתת רתי  נתה כה  ה ה  נרא, מ חית דמת רזל, ל  טה  חרב   מְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
את בטח  והקט, ונחת א ר  מלאה  זיוו רק  אר  י " "אל  ד ה ה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹנצצת

. ל הע ָָָֻל

מטפס(ה)ואמר ל הע רי  לכל  ואקנה   י מי  לי: מאפס )אל  / ל(מה טהרה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
 ידע אז  י ה את , אר.החרב  ה ' נע  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אלי:עיני ואא ואמר עלי נ ב ה' עיניוהה  נא א ,תי אב אלקי  אל  אני  ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
 ני עלי , מאי י המצאתי אר הציא ת ל וראה לפני ע מד אה אר  קְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
סדרי   זמ  המ ל ועד הציאת, לגי   יציאת מ חילת  מרא יחד, ני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹותח
ואמח ואראה להתאר . ידי  למע ה ראי, מלאכ מר על א יב עד ,ת חְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהת
 גי מתע האר אי ל אר  והב  והענג ,א מ וכל  הנהדרה  הריאה  על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד

לה '. ואדה ְֶֶַָָעליה,

צא אז לא מא י  מיד  מ ל ונדה  ופחד, יראה  נעבד לפני לה ': אמרי  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
 רכי ה וארי  , ס עד מרא לפנינ ערכה  נע ל ללת  אכ וה ב , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהרע ת
מעי  כל  וע נפל   אי ט ב , וכל  ועד לנע לה הכינ ת  א ר  , למע ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
 חתה חכמת  ועל נהדרה , חכמה  ונמלאתי יחד. ני ותח ניהעלי  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻידי
. י מאת ני מ י ר ימי  י  י חכמה והספי הלכי   כלית . ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָה רטית

מי: ר לאמ לה ' פ ה  לער לי על  עלה  מ להאה  י תר חכמה נמלאתי  ה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
ה ', וחכמי ביאיה ברי את  לא מי, יפלא אר  לע בר ואי נידמ ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה

והרהרי  הבני, לא  ר ידה המת   ,ל מבי הבטיחאיני ה ' ה ה : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹֻ
 יחת את   עדי ואני  , בראי וה החכמי י למ פת להית  עד ודעת , חכמה  ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלי 

.מבי ִִֵֵאיני



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ יד

ארא)זהר מבא   וכ א ', עד  ל "ח  א  רת ב' רי :(חלק , ואמר יסי  ור י  ח א ר י  כ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
מדרגת   על  וה א  החכמה , סדת ל ערי ה תח הא י חאי , ר    מעְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הה ר  ואי  ההעלינת, האד ני הא יחאי,',מי ר מע רי עליו זה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ה'",נאמר : האד ני אל  ר זכ ל יראה נה עמי ל" בריג בר  הא מי  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

.עלינ ג  ת זכ מקארי נחס ר י  ברי  במ ועכו לפניו. להתראת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָצרי

לפרעד  עדנ אפר ט ב ימלי ה א ,עינינ מאירת  היא ,לנ מג  רת" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחאי" ר  ננחז "ל אד אמר ה ה  ב'), ע ד צ"ח   ולא (סנהדרי ייתי ע לא אמר  : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

היה מה רא ה י .נל א עד איחמי, ולא ייתי  [ר ה] אמר וכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיחמיני
זה . לעמ ד  לייכ  אי להבי  יכל ולא היח , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹימת

אנ ר י הב הכי הק את   לנ והכי זה  ל  ראה  זי"ע , יחאי ר  מע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  דמיה ה רת ל למה ולז ת  להקב"ה להתקר אחדי רגעי לי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיכ

ר חני. י  ג מי  אט צצת    כמ לז ת , לי יכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהי

 ריעלמד מבא מעב  ה יח, את מביא האלה  את קרב בר  על   א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
להפי צריכי  ה א אר  די היה ל י תר !!! זמ  אי .אט צצת יראל  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָע

הזה "ק. לד  ִֶַַאת

ה עכ ו על   מר הצה"ק ל  י מכ ב  לכ ז "ל)נקרא האר"י תה(נמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
נה: עי ְֲִִֵַָָאחרי

המכ ב  על ל  .גיל י ְִִֶַַַָָֻ

נאמנה, היּ וֹ ם"וּת דע  עד ז"ל האר"י מזּ מן היה א  ׁש עדין ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌
והנּ ה וכ וּ ', ׁש רׁש וֹ  על ז"ל האר "י  ׁש יטת את ׁש יּ בין מי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
א ז "ל, האר "י נׁש מת לע ּב וּ ר  זכיתי  יתּב ר העליוֹ ן ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּב רצוֹ ן
מּמ נּ י  גּ ם ׁש נשׂ גב עליוֹ ן ּב רצוֹ ן א לּ א הּט וֹ בים, מעשׂ י ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
ּב ּה  זכה  ׁש א זוּ  נפלאה לנׁש מה אנכי נבחר ּת י לּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעצמי
זה ּב ענין להארי א וּ כל וא היּ וֹ ם, עד  ּפ טירתוֹ  מעת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָאדם

ּב נפלאוֹ ת". לד ּב ר ּב זה דּ ר ּכ י ׁש אין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני
תרפ"א )( מ נת מכב  זי"ע  " ה "על מר. ְְְִִַַַַָָָָֻ

ה על אל  השי"ת ל  נבאית  הת ת ְְְִִִֶֶַַַַָָֻמכב 
רב"ויהי כי  ואב פה , ואני ,האי הבח  ימי  הלחמה  ני ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הקר עלת ויהי  ה ילה . קל צימק מ  ל הע אני וה ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
,יהרא על   חר רא יניה מרח אחד  ואי מי ני, לפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
לבקעה פלינ תיהגוי רל  רחי  יוהרא , יהרא לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצלי

עצמ ת. ל  לי  הי ו מאד ְְְְֲִֶַַָָֹדלה 

הזהר¬ −נחלי טוֲֵַַַ

אלי והה ידקל  לח  ,ימר רחמי  ל הע לכל ה נהיג י אל  אני  : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻ
כו החרב, ואחז י  ה ' רח  ול ייני גב רה . עצמה ל נתי ע ה  י החרב  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואחז 

ה רטי. לקניני רתי והחרב  ,ואינ  ממק על היטב וה ט י האי  תא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנעל

אלי ואמר  הדי,ה ' האב ת   אר החמה  אר אל לד מ  ל ול  רגל א : ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ליק  חרי תא י  ,האר אני  ל  ונברכ , ועצ דל  לחכ  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָואע
החרב ואת קיימא, ל י עה  האני בר  את רפא  למע ה ה, ה ר  כל   ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוחכ
ל אר  ביני יני  האת היא י ,דמא נפ כל עליה  ותמ ר  יד ח  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה ה 
,תמ  נאמ אי לי היה לא עד עה  עד י ,ידי על  מיתק הא בי ה  ברי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה
אר מחל ל מע ה  , ע מה  בליהח  ע   ועל  ה את, החרב   ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלמסר

.מהאר ויתבער  יתע  כ , ידי חר י  את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיראה

מי ני ואסר  עיני  למראה  היתה  והחרב  י, ה בר  לע ת  מהיט יראתי  י  ני  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
לאתת רתי  נתה כה  ה ה  נרא, מ חית דמת רזל, ל  טה  חרב   מְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
את בטח  והקט, ונחת א ר  מלאה  זיוו רק  אר  י " "אל  ד ה ה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹנצצת

. ל הע ָָָֻל

מטפס(ה)ואמר ל הע רי  לכל  ואקנה   י מי  לי: מאפס )אל  / ל(מה טהרה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
 ידע אז  י ה את , אר.החרב  ה ' נע  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אלי:עיני ואא ואמר עלי נ ב ה' עיניוהה  נא א ,תי אב אלקי  אל  אני  ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
 ני עלי , מאי י המצאתי אר הציא ת ל וראה לפני ע מד אה אר  קְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
סדרי   זמ  המ ל ועד הציאת, לגי   יציאת מ חילת  מרא יחד, ני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹותח
ואמח ואראה להתאר . ידי  למע ה ראי, מלאכ מר על א יב עד ,ת חְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהת
 גי מתע האר אי ל אר  והב  והענג ,א מ וכל  הנהדרה  הריאה  על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד

לה '. ואדה ְֶֶַָָעליה,

צא אז לא מא י  מיד  מ ל ונדה  ופחד, יראה  נעבד לפני לה ': אמרי  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
 רכי ה וארי  , ס עד מרא לפנינ ערכה  נע ל ללת  אכ וה ב , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהרע ת
מעי  כל  וע נפל   אי ט ב , וכל  ועד לנע לה הכינ ת  א ר  , למע ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
 חתה חכמת  ועל נהדרה , חכמה  ונמלאתי יחד. ני ותח ניהעלי  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻידי
. י מאת ני מ י ר ימי  י  י חכמה והספי הלכי   כלית . ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָה רטית

מי: ר לאמ לה ' פ ה  לער לי על  עלה  מ להאה  י תר חכמה נמלאתי  ה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
ה ', וחכמי ביאיה ברי את  לא מי, יפלא אר  לע בר ואי נידמ ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה

והרהרי  הבני, לא  ר ידה המת   ,ל מבי הבטיחאיני ה ' ה ה : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹֻ
 יחת את   עדי ואני  , בראי וה החכמי י למ פת להית  עד ודעת , חכמה  ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלי 

.מבי ִִֵֵאיני
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בטראמר והנהאקראו עלי רה למעלהה ' גתוה חכמת ראה  ה : ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
אל מה  הה , עד אר הי אר   החכמי ל  על נתי (י)למעלה , ולא מי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

 נאמרי בריה מסק אינ ה ב אה , ברי הבנת  ח ר את  דאיב ולה  ? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻל
ל את להבי כל  ואז  ,דרגת מ רידא רצה הא ,גת מה קטנת   ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ

? תמ בריהְְִֵֶָ

בר .והחרי עניתי ולא  רח התאר ת  ומח י ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ה'אחרי את  אל י ה בתזה  וכל ו תי, ק על בר מע י  לא הה  עד הלא : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
גלל יהיה  מה   וא מיעד, הל  ואליה לבד, רחנת  מ לי יעה די ע ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוה
ואד  פני מ ליכני  הא ,לפני ואחטא כלי יתלל  ה געי  א מחלה  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאיזה 

עני ני ? א האת, ה בה ל  ֲִִֵֶַַַָָֹאת

ה'ובע הה)לי והחסד סלח י עי פ לכל  ,כלית על את בר  רא (הוה ה דל  מ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
חס אחטא, לא וא אחטא, וא נצח ת, מ י חס ירה לא י  הצחי , בכסאְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מאד. ו חי ו מעי לנצח, הימני יסר  לא  שתקדְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

מאתבמלאת נעדי וההבטח ת די ע ה לכל רב קב  הק ב י האה  מי ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
אר ה' לחפ ולהביא ,ל הע ני אל  לדר  אי  ול סק ה מצאתי ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹה ',

ה '(י)ה דיע על סרה בריוד מל , הריקי אד ני  י לטל להתאק יכל י ולא ני , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
ב ואני , ריאת ונגע ()ועל האה, האמללי על  מצטחק  מ ומח, ל ה וה ל  ע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ה ב . עד  ברי ה ְִֵֵַַַַָאלי

ה ני אז הרמה , מ דרגתי ארד  ואפיל היה  מה יהיה – ל י כרחהסמ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
את לה עיל  ול וחכמה  נבאה  דברי  ודעת ה גה לי  ל לה ', ח ה פילה   ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל
מאז דע י והג מ תי .  ע וה החכמה  לדרת  תלהעל האמללי להע ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻני 
מאד. ח ה  פ ה  יח  ופכי  התאקי, לא זה ל   ע ר חי  להדאיב לי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאסר 

ואא ויהי  לי קר  ואמר  ברי ועל  עלי יחק מי יב וראיתי מהעיני : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עז , כל לו חכ אחד יחד, קימתא יאנ ב ' ר אה אני  ואמר  ראה ? ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאה 
את מיל ,והחל טה ,טע החסר  וה ני  לד,  קט  מ וט קט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוה ני

.ל וה ְִֵַַָהר 

ה'ואמר סקי לי איזה לי  ואמר  יו את  ט ה ופח  יהיה. דל  טה זה : ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הה גה וה ב אה  החכמה אצרת ל ה הר י  ,אמנ ,צר ל  לי   בנימ ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָָלי

עד אמת, נביאי  ל  יביאי ה ל   י מהלכי לי ונת ה ', לי ענה י דעי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה' .וחכמי ְְֵַ

ה ':ו אמר  ארלי וראיתי עיני ונאתי קדמה , מזרחית  לר ח והט  רגל על ק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היה ועדיי הדל, לקמת מתוק עצמ את והוה  מ נתר אחת רגע  ה ז  ט ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָה

מאד. ונפלאתי דמ וכל  טע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹחסר 
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היהאחר  לאמר:זה  חזה אלי ה' האר,בר על  ואב  הימנית . צ על כב  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
 אימתנ מאד יר ילא יי ראה  אני ואמר : ר אה? אה מה  לי: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻואמר 

.מאד מ חת מראיה ה ':ונאבדי לי לכואמר צרה  ל כל   האהא ייה ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
וכל ,ל לתת תילאב נעי  אר   האר אל אביא אז  ,יח רח  ה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהפיח

."יד על  מ יתק זי"ע)(העק ְְִִִֶַַָיע די  " ה" על  מר ל   קד יד  תב מ נבאית התת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ני מי ל  רב  לא מסר פני  מבי היטב , א קטעי בב ' נת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
נמה השי"ת הביא כדי ולא .ינינ וחי זה , למנלע ב  ד ה האר "י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹנתל ל
את להאיר  כדי  ,ל  נצר  להע מני זאת עה  אא ,ל לע ז ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָֹנפלאה
הר חני, נ עיור מחמת  קיר ימג  ה אר  ,כימ ה הר ת  ל  רְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
נמת השי "ת הטיע  לפיכ . יה ח דרכי וה מת  החמר  ליטת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹמחמת
מיחדת צרה יתר , ה היר אפ ה ', עב דת  ערי  ה הרת ל  הגה את ינ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻר
רת ע רת ע ירדת אר , ז מאירה נמה ה ה . ה ר לאני ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה תאימה
האמי. אפ השי "ת עב דת  ר את י בל לה רת  כדי נלחת ,לְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלע
לה גת יע ה לא  כ ר לא ה', עב דת לדר י יר מדריכי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻֻי
סברת על ניה הדרכת ל ,  א לל. רה רזי  לה נת ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעלינת ,
ינר ל  הדרכת לא .בריה אמת על  קלה   ול ערב ת, ואי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבד,
יקדת. אמת  א ערת הה יתר, הב ת  ה על ת   לר ה יע  ,ד ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה
יד על והיע  ,ינ ר   הל נתיב  ל ה הא הרי  ,הדרכת לפי ל הה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכל
אמת, רת  רת ואי  ועל ה "ל, טעי ה ב ' מ ראה  פי  השי "ת, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקרבת
בר מי  ל הדרכת  י ה דל ההב ל  וזה ספקת. א סלת ל   מ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹללא
 רי ר לברר  מנה הפקת, ערפל הה עדי מי  לבי ,נ לגמר  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹה יע 

.טי לחל קימס ניְֲִִִַָֻ

בוהה ל  דרלאחר ורק ה בר ,  ל  רסנת לא ת ח זמ ל ,רי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לכל עז מאיר  , רת נגה עלה  עד , רא לזרח  החל מעט  מעט  ,טירתְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
 איול זה  לדר  רפאה  אי י ,רת עמיהט  וגמר נמנ כבר ה '. בר  יְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהמבק
סדתיו  עמקי  על קדי כבר  זי"ע . ד ה ינ ר רת ה א זה צרי אא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחריו,

זה . צד זה  והזרמי גיהח מל  על ה  בני  ואברכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחסידי

העלועכיו מלחמת לפני נה  ריע  הל  ה על  ל ה  להבי  לייכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
את לה יל  ה ליח היה  י דה ז הר למד לה להיד ניהר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלכל

יראל. ְִֵַָע

וראי יד ע  ני הר לכל הל ,ל הע מלחמת  לפני נה  רי ע זצ"ל  ה על  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
מכלל דל חלק י ראל , לל על חמה  דלה  זירה   לה ואמר  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָייב ת ,
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בטראמר והנהאקראו עלי רה למעלהה ' גתוה חכמת ראה  ה : ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
אל מה  הה , עד אר הי אר   החכמי ל  על נתי (י)למעלה , ולא מי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

 נאמרי בריה מסק אינ ה ב אה , ברי הבנת  ח ר את  דאיב ולה  ? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻל
ל את להבי כל  ואז  ,דרגת מ רידא רצה הא ,גת מה קטנת   ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ

? תמ בריהְְִֵֶָ

בר .והחרי עניתי ולא  רח התאר ת  ומח י ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ה'אחרי את  אל י ה בתזה  וכל ו תי, ק על בר מע י  לא הה  עד הלא : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
גלל יהיה  מה   וא מיעד, הל  ואליה לבד, רחנת  מ לי יעה די ע ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוה
ואד  פני מ ליכני  הא ,לפני ואחטא כלי יתלל  ה געי  א מחלה  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאיזה 

עני ני ? א האת, ה בה ל  ֲִִֵֶַַַָָֹאת

ה'ובע הה)לי והחסד סלח י עי פ לכל  ,כלית על את בר  רא (הוה ה דל  מ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
חס אחטא, לא וא אחטא, וא נצח ת, מ י חס ירה לא י  הצחי , בכסאְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מאד. ו חי ו מעי לנצח, הימני יסר  לא  שתקדְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

מאתבמלאת נעדי וההבטח ת די ע ה לכל רב קב  הק ב י האה  מי ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
אר ה' לחפ ולהביא ,ל הע ני אל  לדר  אי  ול סק ה מצאתי ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹה ',

ה '(י)ה דיע על סרה בריוד מל , הריקי אד ני  י לטל להתאק יכל י ולא ני , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
ב ואני , ריאת ונגע ()ועל האה, האמללי על  מצטחק  מ ומח, ל ה וה ל  ע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ה ב . עד  ברי ה ְִֵֵַַַַָאלי

ה ני אז הרמה , מ דרגתי ארד  ואפיל היה  מה יהיה – ל י כרחהסמ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
את לה עיל  ול וחכמה  נבאה  דברי  ודעת ה גה לי  ל לה ', ח ה פילה   ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל
מאז דע י והג מ תי .  ע וה החכמה  לדרת  תלהעל האמללי להע ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻני 
מאד. ח ה  פ ה  יח  ופכי  התאקי, לא זה ל   ע ר חי  להדאיב לי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאסר 

ואא ויהי  לי קר  ואמר  ברי ועל  עלי יחק מי יב וראיתי מהעיני : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עז , כל לו חכ אחד יחד, קימתא יאנ ב ' ר אה אני  ואמר  ראה ? ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאה 
את מיל ,והחל טה ,טע החסר  וה ני  לד,  קט  מ וט קט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוה ני

.ל וה ְִֵַַָהר 

ה'ואמר סקי לי איזה לי  ואמר  יו את  ט ה ופח  יהיה. דל  טה זה : ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הה גה וה ב אה  החכמה אצרת ל ה הר י  ,אמנ ,צר ל  לי   בנימ ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָָלי

עד אמת, נביאי  ל  יביאי ה ל   י מהלכי לי ונת ה ', לי ענה י דעי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה' .וחכמי ְְֵַ

ה ':ו אמר  ארלי וראיתי עיני ונאתי קדמה , מזרחית  לר ח והט  רגל על ק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היה ועדיי הדל, לקמת מתוק עצמ את והוה  מ נתר אחת רגע  ה ז  ט ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָה

מאד. ונפלאתי דמ וכל  טע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹחסר 

הזהר¬ −נחלי יזֲֵַַַ

היהאחר  לאמר:זה  חזה אלי ה' האר,בר על  ואב  הימנית . צ על כב  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
 אימתנ מאד יר ילא יי ראה  אני ואמר : ר אה? אה מה  לי: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻואמר 

.מאד מ חת מראיה ה ':ונאבדי לי לכואמר צרה  ל כל   האהא ייה ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
וכל ,ל לתת תילאב נעי  אר   האר אל אביא אז  ,יח רח  ה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהפיח

."יד על  מ יתק זי"ע)(העק ְְִִִֶַַָיע די  " ה" על  מר ל   קד יד  תב מ נבאית התת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ני מי ל  רב  לא מסר פני  מבי היטב , א קטעי בב ' נת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
נמה השי"ת הביא כדי ולא .ינינ וחי זה , למנלע ב  ד ה האר "י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹנתל ל
את להאיר  כדי  ,ל  נצר  להע מני זאת עה  אא ,ל לע ז ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָֹנפלאה
הר חני, נ עיור מחמת  קיר ימג  ה אר  ,כימ ה הר ת  ל  רְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
נמת השי "ת הטיע  לפיכ . יה ח דרכי וה מת  החמר  ליטת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹמחמת
מיחדת צרה יתר , ה היר אפ ה ', עב דת  ערי  ה הרת ל  הגה את ינ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻר
רת ע רת ע ירדת אר , ז מאירה נמה ה ה . ה ר לאני ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה תאימה
האמי. אפ השי "ת עב דת  ר את י בל לה רת  כדי נלחת ,לְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלע
לה גת יע ה לא  כ ר לא ה', עב דת לדר י יר מדריכי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻֻי
סברת על ניה הדרכת ל ,  א לל. רה רזי  לה נת ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעלינת ,
ינר ל  הדרכת לא .בריה אמת על  קלה   ול ערב ת, ואי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבד,
יקדת. אמת  א ערת הה יתר, הב ת  ה על ת   לר ה יע  ,ד ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה
יד על והיע  ,ינ ר   הל נתיב  ל ה הא הרי  ,הדרכת לפי ל הה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכל
אמת, רת  רת ואי  ועל ה "ל, טעי ה ב ' מ ראה  פי  השי "ת, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקרבת
בר מי  ל הדרכת  י ה דל ההב ל  וזה ספקת. א סלת ל   מ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹללא
 רי ר לברר  מנה הפקת, ערפל הה עדי מי  לבי ,נ לגמר  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹה יע 

.טי לחל קימס ניְֲִִִַָֻ

בוהה ל  דרלאחר ורק ה בר ,  ל  רסנת לא ת ח זמ ל ,רי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לכל עז מאיר  , רת נגה עלה  עד , רא לזרח  החל מעט  מעט  ,טירתְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
 איול זה  לדר  רפאה  אי י ,רת עמיהט  וגמר נמנ כבר ה '. בר  יְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהמבק
סדתיו  עמקי  על קדי כבר  זי"ע . ד ה ינ ר רת ה א זה צרי אא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחריו,

זה . צד זה  והזרמי גיהח מל  על ה  בני  ואברכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחסידי

העלועכיו מלחמת לפני נה  ריע  הל  ה על  ל ה  להבי  לייכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
את לה יל  ה ליח היה  י דה ז הר למד לה להיד ניהר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלכל

יראל. ְִֵַָע

וראי יד ע  ני הר לכל הל ,ל הע מלחמת  לפני נה  רי ע זצ"ל  ה על  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
מכלל דל חלק י ראל , לל על חמה  דלה  זירה   לה ואמר  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָייב ת ,



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ יח

ה הר לד רק  עיד ה הרמח"ל  ברי  ואמר  רח "ל , ל הע  מ  חקי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיראל
הרעת ה זר ת מ תנא להיל יכ ל  ד רח"ל.יד ה ְְִִֵַַַָָָָָ

והארות הוספות
הדיד . ההר לד ידי ְִֵַַַַָֹעל

 ריה קי ְְִִִִַַמתמ
נ א קנ"ג.)זהר  ) להרעיא מע רי  [פנה : ְְִִַַַָָָֹֹ

חק  ל  " ת ב מה ל פר ְְֵֵֵֶַָָָָֹמהימנא
ואמר] אחר , אפ מהימנא,מט" ורעיא ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

כל חכמי תלמידי מתנצצת   מת]ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
,ר,] יאתק מ, נתק לת   ] ְְְִִֵַַַָָָָָָ

תב ] מטמה חק ל   היינ] ְִִֶַָָָָָֹ
מנה סדרי ה העלינה הרה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהתלת
מרירת , מחלקת  קשיא ה  ְְִִֵֶֶֶַָָֹשבמט"ט ,
ההלכה,]  תל עד כ ת מתמרמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוהא

. הנ ו[ מפר],ורע טב  ה עת   ע בהאי ְְְִֵֵַַַַָָָָָ
והיר. איס ר  איהורע טב העת  בע] ְְְִִֵֵֶַַַַָ

ידי  על הינ והיר , אר עני הא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
מנה סדרי ה היא ה על ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהרה
 חכמי הלמידי יתע מט"ט,  מלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָד
ה] על הרה עסק עצמ יגע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמחמת 

,יד על יי את רזי באינתדה בא] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
[,יד על  ת.יה קמלח [דהיינו]ו ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָ

רזייא  קיתמ הכי רא , ְְְְְְְְִִִַַַָָָָממקת 
מחלק ת , ייק אי ל ,יד על יי אתְְְְְְִִַַַָָָָ
 קיתמ  ה ר , את הממקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[מלח
א ל יד על  ת הד ת כח ב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז "ל מאמרי ה י י והחלקת, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהית

הד ,] ר על  אא בימתי  אינמיי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ה, בעל ארייתא למריר ריה מי [י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מר  טע עמ מה  היינ ה, על  ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָהרה
הית ,] מחמת מי רה מתיק אתהדר ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻ

מי א רייתא, להי ת  זרי ח הדת  ידי [על  ְְְְִִֵֵַַַָ
.[.קי מת ְִַָהרה

רי ויילערה  הינ , והער ריוה] ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָ
רה,] סקילהע יע יא רזייי את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

,מתיק ל יה ,יד האעל [סדת  ְְְִִֵֵַָָָ
ידי  על  י  ,קי מת ל יהי  יד על   י תְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
מיג  אד כ ,ריה מעלת  את יגי ְֲִִִִֶֶַַַַַָָהד 

[,ה ימח  ריה מעלת ל את  ל  ויהדר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

.עברי חלמי ,יל חקיל ל  ויחזר] ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
 בריע חל מת  מ עלי עבר ְְְֲִֶֶֶַָָָהר ת

,[קתואינ ממ מל''ח. אתוו היפ ,''וחל ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
רא . היא ית האת ת  ה "חל [מ ת ְְִִִִִַַַָָָ

ה ר ,] את  הממקת ירימל"ח    א ְִִֶֶֶֶַַַַָָ
. ממתקי יהי מלח  ימ  רי ה ] ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

[, חל  מ. הקמא ארמה מ] ְְְְְֲֲֵֶָָ
ע "א)החכמי ה'  רכ ת מכת  ע).[ ְֲִֵֶֶַַַַָָ

מראל א) עי הר – יגיה ְְִִִִִֵֵַָָָרר 

עימית ,ולרסד מלח רייס מתהדר ְְְְְִִִִִֶַַָָָ
סדמית ,] מלח מ ריה  יחזר  עיולר]ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

,העיני את מסא  אתאיהי מער  [הא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חבלי  ריה מעל ת את יג י לא י , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהעיני
י ראל ,] מ לל  צאו ה ויבעט ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ יח

ה ת ב]לקיימא מה ה יא[לק (א ב  ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

כלינה.כ') עי ר טבועיני לראת יז [ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
את ה לנת ה"ה יעה זה ועני ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָה',
זה ידי ועל ,נתאמ היעמד לראת  ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָיראל

.[נויתל  רר ְְְְְִִַָית

  ע ''ב )ואינ קנ''ג  ),יאיע ר רב  [ואת ערב  ְְִִֵֶַַַַָָ
[,עיהר רב זמנא,הערב ההא ה ייתק ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ת ב] מה היח  יאת קד  תק] אל נ) ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

י') והריעיב  יר  רפוי נויתל רר ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָית
.עילר ל  המ ר רר  יהיה אז [י ְְִִִֵֶֶַָָָָ

[מפר י ראל,  אינהחינ ת  : ניתל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
מנה . עלמארי  רר ת מ נה עלי ה א] ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הרה,] ל ד קיא ידי זרעא  אינ : רפוי ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
עא. הע אר אר  ל  דק זרע ה א] ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

צדקה,] ביט ימע מצת ידי על  ררתְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
דכתיב, הא תב]הדא ט')[זה יג (זכריה  ְְְֲִִֶֶַָָָ

.סה את   ר  י רפ סה ידי על  הינ] ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ
לצדקה,] תני ערב אינ ,עיר יע והר ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָ

יראל].רב . מ לל צא רב הערב ה א] ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

תבתב) להינס  יז דה ז הר  סקי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָהע
מגג  ג מלחמת  לה צל  ְְִִִֵֶֶַָָֹנח 

הזהר¬ −נחלי יטֲֵַַַ

ת ב] יב )[מה אינ)נאל ,יבינ יליוה ְְִִִִִֵֶַַַָָָ
קלה, העסקי מארי הלה עלי ה  א] ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הרה,] הסדת  ה[ א מר [אמר  ְְְְֱִֶֶֶַַַָָ
ג ') יב  הרקיע.(נאל זהר  יזהיר יליוהמ ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

א,[והיינו] זהר  לימ קא אי יְְְְִִִִֵַַָָֹא
ההר , ספר אראקרי סקיע  ה א] ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹ

 עצמ עיי למר  ההר, ספר  הקרא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהה
בריו,] עמק את  נח,להבי תיבת איה ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

להנס  זכ לא נח  בת מ נח, תיבת  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ[הא
הבנת להנס זי לא  מעט, א א ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

אמר ] וזה מעט, אלא ההר מתיספר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מלכתא. ובע מעיר , ני  אספי] ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

 הינ הלכ ת , מ ובעה עיר  ני ְְְְְְִִִִַַַַָָ
הדינה,] זכתלזמנימ ל  אי ולפעמי] ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
רק] אז  מחה .דר , ני מעיר , אחד ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ספר את להבי כיה יהי י מע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ[למר
אתבהההר,]  להבי ז א [י ְְְְִִִִֵֶֶַַָ

ההר] תב]יתק ספר  א[מה (מת  ְְִֵֵֶֶַַַַָ

הדכב )  ה הלדתל המת ל  הינ] ְְִֵַַַַַָָָָ
קיא,] ליכה.מא א [רהיארה ְְִִִֵֵַַַָָָ

ה', א ר  טריקנ היא ר"ההאר "ה למר י (ועד ְְְִֵַַָָָ

,תתח ל ' אחרנה דהא לא"ר מ על (ר"י ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

מצרימה)  איה ליהי הס ק  טריק נ להא"ר , ְְְְְִִִִִַַַַָָָ
ספר מת ה רה, הנז  א "ר וזה ְְְִֵֶֶֶַַַָָא"ר 

[( דה א,זהר ספרא ארה  [וזהודא ְְְְִֶַַָָָָָ
[, רא לראת   ז הה ספר  ל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָהאר 

.יל סיה על סהוכא על הא [והל ְְִִִַַַָָָָֹֹ
ל נמת   מתל אה לפי , בכח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

.[חכמי ְֲִִֵַָלמידי

ה ג)  קציה ע ועסק הל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָירבע
הל  ולא ה מ ה ביל האר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעי
ס ת וזהי – ת בה  יראל את  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָלהחזיר 

ה לת ֲִַַָאריכת

אמר ] א.[וזה  רי מאאת ר [מי ְִִֶֶֶַַַָָָָ
הלת,] חטא ערב אריכת ירבע הינ] ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ערב, ניה והחיר יראל את  (וע דוהחטיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָ

(ת ליח  נאמ א  ערב הא ]הא אנ ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
נה. זמנא, מהימנא ההא רעיא אה [י ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

עתה נח  ל ינה ההיא עת  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהיה

נאמנת] ת ליח אקרי אחרא ליח ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָ
,מ קראה ירבע הינ אחר  ליח [י ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
מד וע)   ה קלת פניו הי יראל חכמי ל (י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

רי ויהי  אמר נ ר כמה יראל  מל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיה 

(אתהדר]מל ולא  קדמיתא, אלח ערב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נחליחתא, לח לע רב נדמה [הא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

לא  י , תליח חזר ולא הבה מ ְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹתחה
עה לא ירבע  וכ , תליח ליל ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹרצה
אא ] ת בה, יראל להחזיר   תליחְְְְְִִִִֵֶַָָָ

, ה אמר ,קצי סחיאל  (מכת ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ

ע "ב ) מט  .ק האר ועסק ע י [הל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
 לימ האר עי  ה קציה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָע

[,ל,לה ממנא גימה [ביל ְְְְִִִִֵַַָָָ
[, ל  תנ התיליח אל ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

תיבתא. ל דיקיא הללאהדרא [לא ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
 יקיצ ה יראל את  להחזיר  תליחְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

מארי.ת בה,] ליחתא עביד לא  אי ְְְְִִִִֵָָָָָ
 נק ליחת  ע ה לא א ל נח ב  ולכ]ְְְְִִֵֶַָָָֹ
הלת נגר  לכ הה,  ללע לח מה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָביל

.[יד הריעל עביד, לא א אמר מע  להק ת וי) ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

אמר ולה  ,תליח ע ה לא מ א? ְְְִִַַָָָָָָֹ

 ני ה אמת  נילר רמז למר  ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוי
 ביט ימע יע ולכארה ,לי ד ניניְְְְֲִִִִִִִַָָ

,רס הר ה רק ע הא  נת אמת  א ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ
,מ ה ע לחמת את  להחזיר ה הער וא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

לגאה, ולדאג תבה עי,י ראל  לא  זה  ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹֻ
אמר  ולכ"א" יע בי ח  ח לי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

 יע א ר אה על מת ידע ורק , ְֲִֵֶֶַַַָֹהמ
,למצער יראל מלל לה אכת  ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

הדה  ה כינה  ההר אר   ע) ְְְִֵֵַַַַַָָ
והרמח "ל) "הרחה.( ְְְַַַַָָ

ב,נהי רזא  ימהימיתק רעיא מה ב] נא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הביא,] ינה ל ה ד  יתקעמקי עאל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

יא, ה[,תהמי ה עמקי הכי [כנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ארייתא, תהמי  עמיק אנ נס יעל  ] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

הרה,] המת  עמקי הא אה הדא ְְְֲֵַַָָָ
הביא ]דכתיב, י נה אמר  ב)[זה וליכני (ינה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.יי לבב  הרה].מלה י על  [הר מז ְְִִֵַַַַַָָָ
( במ ְִַָ(מת ק



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ יח

ה הר לד רק  עיד ה הרמח"ל  ברי  ואמר  רח "ל , ל הע  מ  חקי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיראל
הרעת ה זר ת מ תנא להיל יכ ל  ד רח"ל.יד ה ְְִִֵַַַָָָָָ

והארות הוספות
הדיד . ההר לד ידי ְִֵַַַַָֹעל

 ריה קי ְְִִִִַַמתמ
נ א קנ"ג.)זהר  ) להרעיא מע רי  [פנה : ְְִִַַַָָָֹֹ

חק  ל  " ת ב מה ל פר ְְֵֵֵֶַָָָָֹמהימנא
ואמר] אחר , אפ מהימנא,מט" ורעיא ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

כל חכמי תלמידי מתנצצת   מת]ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
,ר,] יאתק מ, נתק לת   ] ְְְִִֵַַַָָָָָָ

תב ] מטמה חק ל   היינ] ְִִֶַָָָָָֹ
מנה סדרי ה העלינה הרה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהתלת
מרירת , מחלקת  קשיא ה  ְְִִֵֶֶֶַָָֹשבמט"ט ,
ההלכה,]  תל עד כ ת מתמרמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוהא

. הנ ו[ מפר],ורע טב  ה עת   ע בהאי ְְְִֵֵַַַַָָָָָ
והיר. איס ר  איהורע טב העת  בע] ְְְִִֵֵֶַַַַָ

ידי  על הינ והיר , אר עני הא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
מנה סדרי ה היא ה על ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהרה
 חכמי הלמידי יתע מט"ט,  מלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָד
ה] על הרה עסק עצמ יגע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמחמת 

,יד על יי את רזי באינתדה בא] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
[,יד על  ת.יה קמלח [דהיינו]ו ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָ

רזייא  קיתמ הכי רא , ְְְְְְְְִִִַַַָָָָממקת 
מחלק ת , ייק אי ל ,יד על יי אתְְְְְְִִַַַָָָָ
 קיתמ  ה ר , את הממקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[מלח
א ל יד על  ת הד ת כח ב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז "ל מאמרי ה י י והחלקת, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהית

הד ,] ר על  אא בימתי  אינמיי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ה, בעל ארייתא למריר ריה מי [י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מר  טע עמ מה  היינ ה, על  ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָהרה
הית ,] מחמת מי רה מתיק אתהדר ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻ

מי א רייתא, להי ת  זרי ח הדת  ידי [על  ְְְְִִֵֵַַַָ
.[.קי מת ְִַָהרה

רי ויילערה  הינ , והער ריוה] ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָ
רה,] סקילהע יע יא רזייי את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

,מתיק ל יה ,יד האעל [סדת  ְְְִִֵֵַָָָ
ידי  על  י  ,קי מת ל יהי  יד על   י תְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
מיג  אד כ ,ריה מעלת  את יגי ְֲִִִִֶֶַַַַַָָהד 

[,ה ימח  ריה מעלת ל את  ל  ויהדר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

.עברי חלמי ,יל חקיל ל  ויחזר] ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
 בריע חל מת  מ עלי עבר ְְְֲִֶֶֶַָָָהר ת

,[קתואינ ממ מל''ח. אתוו היפ ,''וחל ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
רא . היא ית האת ת  ה "חל [מ ת ְְִִִִִַַַָָָ

ה ר ,] את  הממקת ירימל"ח    א ְִִֶֶֶֶַַַַָָ
. ממתקי יהי מלח  ימ  רי ה ] ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

[, חל  מ. הקמא ארמה מ] ְְְְְֲֲֵֶָָ
ע "א)החכמי ה'  רכ ת מכת  ע).[ ְֲִֵֶֶַַַַָָ

מראל א) עי הר – יגיה ְְִִִִִֵֵַָָָרר 

עימית ,ולרסד מלח רייס מתהדר ְְְְְִִִִִֶַַָָָ
סדמית ,] מלח מ ריה  יחזר  עיולר]ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

,העיני את מסא  אתאיהי מער  [הא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חבלי  ריה מעל ת את יג י לא י , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהעיני
י ראל ,] מ לל  צאו ה ויבעט ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ יח

ה ת ב]לקיימא מה ה יא[לק (א ב  ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

כלינה.כ') עי ר טבועיני לראת יז [ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
את ה לנת ה"ה יעה זה ועני ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָה',
זה ידי ועל ,נתאמ היעמד לראת  ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָיראל

.[נויתל  רר ְְְְְִִַָית

  ע ''ב )ואינ קנ''ג  ),יאיע ר רב  [ואת ערב  ְְִִֵֶַַַַָָ
[,עיהר רב זמנא,הערב ההא ה ייתק ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ת ב] מה היח  יאת קד  תק] אל נ) ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

י') והריעיב  יר  רפוי נויתל רר ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָית
.עילר ל  המ ר רר  יהיה אז [י ְְִִִֵֶֶַָָָָ

[מפר י ראל,  אינהחינ ת  : ניתל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
מנה . עלמארי  רר ת מ נה עלי ה א] ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הרה,] ל ד קיא ידי זרעא  אינ : רפוי ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
עא. הע אר אר  ל  דק זרע ה א] ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

צדקה,] ביט ימע מצת ידי על  ררתְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
דכתיב, הא תב]הדא ט')[זה יג (זכריה  ְְְֲִִֶֶַָָָ

.סה את   ר  י רפ סה ידי על  הינ] ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ
לצדקה,] תני ערב אינ ,עיר יע והר ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָ

יראל].רב . מ לל צא רב הערב ה א] ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

תבתב) להינס  יז דה ז הר  סקי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָהע
מגג  ג מלחמת  לה צל  ְְִִִֵֶֶַָָֹנח 

הזהר¬ −נחלי יטֲֵַַַ

ת ב] יב )[מה אינ)נאל ,יבינ יליוה ְְִִִִִֵֶַַַָָָ
קלה, העסקי מארי הלה עלי ה  א] ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הרה,] הסדת  ה[ א מר [אמר  ְְְְֱִֶֶֶַַַָָ
ג ') יב  הרקיע.(נאל זהר  יזהיר יליוהמ ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

א,[והיינו] זהר  לימ קא אי יְְְְִִִִֵַַָָֹא
ההר , ספר אראקרי סקיע  ה א] ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹ

 עצמ עיי למר  ההר, ספר  הקרא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהה
בריו,] עמק את  נח,להבי תיבת איה ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

להנס  זכ לא נח  בת מ נח, תיבת  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ[הא
הבנת להנס זי לא  מעט, א א ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

אמר ] וזה מעט, אלא ההר מתיספר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מלכתא. ובע מעיר , ני  אספי] ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

 הינ הלכ ת , מ ובעה עיר  ני ְְְְְְִִִִַַַַָָ
הדינה,] זכתלזמנימ ל  אי ולפעמי] ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
רק] אז  מחה .דר , ני מעיר , אחד ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ספר את להבי כיה יהי י מע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ[למר
אתבהההר,]  להבי ז א [י ְְְְִִִִֵֶֶַַָ

ההר] תב]יתק ספר  א[מה (מת  ְְִֵֵֶֶַַַַָ

הדכב )  ה הלדתל המת ל  הינ] ְְִֵַַַַַָָָָ
קיא,] ליכה.מא א [רהיארה ְְִִִֵֵַַַָָָ

ה', א ר  טריקנ היא ר"ההאר "ה למר י (ועד ְְְִֵַַָָָ

,תתח ל ' אחרנה דהא לא"ר מ על (ר"י ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

מצרימה)  איה ליהי הס ק  טריק נ להא"ר , ְְְְְִִִִִַַַַָָָ
ספר מת ה רה, הנז  א "ר וזה ְְְִֵֶֶֶַַַָָא"ר 

[( דה א,זהר ספרא ארה  [וזהודא ְְְְִֶַַָָָָָ
[, רא לראת   ז הה ספר  ל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָהאר 

.יל סיה על סהוכא על הא [והל ְְִִִַַַָָָָֹֹ
ל נמת   מתל אה לפי , בכח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

.[חכמי ְֲִִֵַָלמידי

ה ג)  קציה ע ועסק הל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָירבע
הל  ולא ה מ ה ביל האר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעי
ס ת וזהי – ת בה  יראל את  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָלהחזיר 

ה לת ֲִַַָאריכת

אמר ] א.[וזה  רי מאאת ר [מי ְִִֶֶֶַַַָָָָ
הלת,] חטא ערב אריכת ירבע הינ] ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ערב, ניה והחיר יראל את  (וע דוהחטיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָ

(ת ליח  נאמ א  ערב הא ]הא אנ ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
נה. זמנא, מהימנא ההא רעיא אה [י ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

עתה נח  ל ינה ההיא עת  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהיה

נאמנת] ת ליח אקרי אחרא ליח ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָ
,מ קראה ירבע הינ אחר  ליח [י ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
מד וע)   ה קלת פניו הי יראל חכמי ל (י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

רי ויהי  אמר נ ר כמה יראל  מל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיה 

(אתהדר]מל ולא  קדמיתא, אלח ערב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נחליחתא, לח לע רב נדמה [הא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

לא  י , תליח חזר ולא הבה מ ְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹתחה
עה לא ירבע  וכ , תליח ליל ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹרצה
אא ] ת בה, יראל להחזיר   תליחְְְְְִִִִֵֶַָָָ

, ה אמר ,קצי סחיאל  (מכת ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ

ע "ב ) מט  .ק האר ועסק ע י [הל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
 לימ האר עי  ה קציה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָע

[,ל,לה ממנא גימה [ביל ְְְְִִִִֵַַָָָ
[, ל  תנ התיליח אל ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

תיבתא. ל דיקיא הללאהדרא [לא ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
 יקיצ ה יראל את  להחזיר  תליחְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

מארי.ת בה,] ליחתא עביד לא  אי ְְְְִִִִֵָָָָָ
 נק ליחת  ע ה לא א ל נח ב  ולכ]ְְְְִִֵֶַָָָֹ
הלת נגר  לכ הה,  ללע לח מה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָביל

.[יד הריעל עביד, לא א אמר מע  להק ת וי) ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

אמר ולה  ,תליח ע ה לא מ א? ְְְִִַַָָָָָָֹ

 ני ה אמת  נילר רמז למר  ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוי
 ביט ימע יע ולכארה ,לי ד ניניְְְְֲִִִִִִִַָָ

,רס הר ה רק ע הא  נת אמת  א ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ
,מ ה ע לחמת את  להחזיר ה הער וא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

לגאה, ולדאג תבה עי,י ראל  לא  זה  ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹֻ
אמר  ולכ"א" יע בי ח  ח לי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

 יע א ר אה על מת ידע ורק , ְֲִֵֶֶַַַָֹהמ
,למצער יראל מלל לה אכת  ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

הדה  ה כינה  ההר אר   ע) ְְְִֵֵַַַַַָָ
והרמח "ל) "הרחה.( ְְְַַַַָָ

ב,נהי רזא  ימהימיתק רעיא מה ב] נא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הביא,] ינה ל ה ד  יתקעמקי עאל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

יא, ה[,תהמי ה עמקי הכי [כנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ארייתא, תהמי  עמיק אנ נס יעל  ] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

הרה,] המת  עמקי הא אה הדא ְְְֲֵַַָָָ
הביא ]דכתיב, י נה אמר  ב)[זה וליכני (ינה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.יי לבב  הרה].מלה י על  [הר מז ְְִִֵַַַַַָָָ
( במ ְִַָ(מת ק



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כ 

ללמד על צרי יהדי ל יאמר , י יבה  ורא רב  אדמו"ר  ל  היא, העצה    ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.ד ה ַַָזהר

קל!ולא   מעטו ְְְָֹ

אתאחר  את  אל אני עת ,די יה  מלי 6 ונהרג דלה מלחמה רצה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ת מכת  המרא קה א ת ?(נה)ה אלה הרג טזמי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

והארות הוספות
אטו. ס ד , רת נע ְִִֵֶַַמי

 ובה לתה להע את ְֱִֶֶָָָֹֹהחזיר
זהר ע "א)בת ני ל"ח   ע ר עה  יק): מי ְְִִִִֵַַָָָ

החזיר א רת , י ל הער  סד ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָנע
ובה לתה להע א מרי ...,את ת א וא ְְְִֵֶֶָָָָֹֹ

אחר. סד  ואי ,ט פ אא רה איְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
,פי רצ  ת]וה רה ג"]י הא ְְְִֵֵַַַ

 ת]סדרי ר "ג הא כתב [רה , ְְְִִִֶַַָָ
ל מד נעל  כה, אחתי נעל   ֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָאמר
העה ימי ת  נעל הא ו' סת מה, 'ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
היה א די בת יתח , הת  ביְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ואני  עלי לו ה אמר , ויל פני לת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנעל
יתרת . נ מת  ה ,אליה ת חה היא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָרע,

אחז "ל טז. ע "א)הה נ "ה  מ ת(ת אמרה ְֲִִֵַַַַָָָָ
א נ מה ל ע ל נ ר ה"ה לפני יְְִִִִֵֵֶַַַַָָָה
לוה רימ יקיצ ל ה ל אמר .ְְִִִֵֵַַַַָָָמא
 לע ל  נ ר לפניו אמרה . רימ עי ְְְְִִִֶָָָָָָר
וידע לי ל אמר . מח ולא למח ת יד ְְְְִִַַָָָָָָָֹהיה
אמרה .מה ליק לא ה  מח א ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלפני
מי  לה לי לפני א לע ל  נר ְְִִִֶֶֶָָָָָָלפניו
 סי ר ' נ ,קניה י אנ חו כתיב  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָי,
מא '  ה רה את שמקיימי אד ני  ְְְְִֵֵֶַַַָָָא

תי"ו. ְַועד 

ס"ח) רמז   פטי ילק ט י ק (ע מי ו"כל וז"ל: ְְְְְִִִִִֵֶֶַָ
למ טב, י ראל להחזיר  מחה  ואינ למחת   ידְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ידיו", על כי נ יראל כי מי ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָל
נימי גבעת  הרג  אל ע"ב תא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָא"ת 
היח ד לה לסנהדרי  לה הי נהרג מה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמ ני
 הע אליעזר   פנחס ויהיע ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹמ ה
יהויג מתניה רזל ל חבלי  רקְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
כל רויח  תיהמאר למעלה  גדיהְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

י ראל : ל תיהְֲִֵֵֶֶָָעיר

אחד י , לעגל אחד  י ,ללכי אחד  ְְִֶֶֶֶָָָָָי
,ליליר אחד י אל, לבית  אחד י , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָלחבר
אא   ע לא ה .האר ר  תא דְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויל
לכרמ ר אחד ל לארצ יראל כנס יוְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
 מכערי ברי  נימי גבעת  עכ , לזיתְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ
את להחריב ה"ה יצא ירא אינ דבריְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.אל ע"ב מה ונפל , לע ְְֵֶֶֶַָָָל
.הע פנחס דלה  סנהדרי תא הרג ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמי

ר ה  מדר ע "א)וז"ל נ "ב  מ קי (איכה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
א  לפני  קטגריה קפצה עה  תא חְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָ

, למיהע  ר לפניו אמרה נהרג איזהבד מה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
איזה  , מ על מח נפצע מה איזה , מ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹעל

.מ על נפ נת ְְֵֶֶַַַָמה
הב"ח ט')והה סי' ח "מ ממת(חלק  מע הקה ְְְִִִֵֵֶַַָ

מדלי  אחד  צינ לא עה עד הביא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹמאל
דרכיו וליל מעיו לעת  א ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיראל
י ראל ערי וכל  מצה, לל, נה, כל  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻלסב
 ז קי ' על  ציר למר י באמת  .ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹלהדריכ
על למעה הלכה לעת לסמ מאד קה ְְְֲֲֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹאבל 

זה. רֵֵֶ
 ר  י  א הא מה ני ל על לנ ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהצא
 להדריכ יראל, ערי וכל  מצה, לל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻלסב

ה"ללנ   ר  יהיה לא זה ר ועל הל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מ מי  אה, נביא ולא  מנהיג לא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ[הרי 
,לכא לבא קרא מי ,רעב לח מי   ְְְְֲִִִַָָָָָלאי
י לנ  הלא אה, יראל בטי ראי  ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹאט

[ל צריכי  אנ ואי מנהיג,  רב לי  ואי ְְְְְְִִִִֵַַַַָ
עה   דר  וליל לס ב  עליו רמי' ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָספק 
י נת" "צפה יחזקאל אמר  מ ,מ אל, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

זצ "ל , י ח מהחפ  הבאנ מה לה ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ[ראה
צפה, נקרא יראל  רב וכל(העתיק)כל [ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הה תה דר  מכש"כ זה , זה ערבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָיראל

הזהר¬ −נחלי כאֲֵַַַ

חז "ל ידע  א')(תמאמר עד  נ"ה   לע ל  נ ר הקב "ה , לפני   יה מ ת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אמרה . רי מ עיר לוה רימ יקיצ ל ה , ל אמר  .מא א נ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמה

ל ע ל  נ ר מח לפניו  ולא למח ת  יד להארי .יזהיה מק א ואי , ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
כה נתק אר  יהר  תיננעו עה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלעת
נתמעט ז"ל  חכמינ  ואמר יד, אזלת ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָמקמת

ופירש"י למידיהא  למידי צ"ז   (חלק  ְְְִִִִִֵֶַַַַ

למטב)  להחזיר יראל ידי  המחזיקי לא נתמעט וא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
עבר יה את  ל עתיד הא ואי  כ ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָיעה 
לה ראה  ה יע הרגיה ל מיעצ כלל ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָהא 

מרה, אחתואינ ע לא זר , ולא רא עיני י ְְִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
רי  מסר, אי  עמי אא  לו יְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
 ה נר  היה לא מעט עד   אל אד ני  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹע
כנסי  לב י ראלי  צל צרת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
מ]  יור יכב יר ברי דברי הְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָע

רה וארא)תה "ני (פרשת "אל  ויצ" ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
נחת ]. להנהיג פירש "י  עיניה "יראל זלג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

תנא  ררע לא מינ  לנ אי ואמר ְְְְִֵֶָָָָָֹמעת 
. א ברי מקלי על ונמע נעה מעה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

 תנינ ואנ ,אלינ אמר  מה ל לעת  ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
להאיר עצמ את רח על  דת אל  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָל
עד .  נל אר   רה תנא להרת   ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָעינינ

.נל אְָ

על יז.  והפצת ספרי עריכת ל  ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָהבר
עליו  אברה מתינא אבי זה הקדימנ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָבר 
הכינה נפי  חת הר ת את  קרב לְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָה

 "הרמ ג')וכל הלכה  "עכו מה ' וז"ל:...(פ"א ְְְֲִַַָָָ

 להע לכל  ד ל קל ולקרא לעמ ד ְְְְְְֲִִִַָָָָֹוהתחיל
ול להע לכל אחד  אל   דיעלהְְְֱִֵֶֶַָָָָָָ
 הע  מק וקרא מה והיה לעבד ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָראי
לאר היע עד  לממלכה ממלכה לעיר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעיר 
אל ד '   וקרא אמר קרא והא נעְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אליו אליו צימתק הע היה וכיו לְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָע
פי  ואחד  אחד לכל מדיע היה בריו על   ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָל
 צתק עד  האמת  לדר חזירה עד עְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
 אברה ית אנ י  וה רבבת אלפי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָאליו
 ספרי  וח ר הה הד ל הער ל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָותל 
מלד גרר יצחק וב ,נ ליצחק דיעְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוה
וב לל ד ה מ ליעקב, הדיע וצחק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמזהיר ,

לד  אבינ ויעקב  אליו, לויה ל מחזיק ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמלד 
יבוה רא המ לוי והביל  כ ְְְִִִִִֵָָָָֹניו
 אברה מצות ולמר ה  ר ללמד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹייבה

.נ ל א ה ל עד עליו אבינ אברה הרי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
די   ח ו ההדת עניני ספרי ח ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

.לע אל ה '  ידי על  להדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפי

החזיר כר דל  ה ראה ְְְִֵַַַַָָֹא
ְִָתבה 

ואמר : נל וזה ל ר ת  חד זהר ְְְְְִֶַַַָָָָָָאיא 
העה אד ל כר ה ראה א הא ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹר '
כתיב מה  לי מ ראה תבה לחזר  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹלאחר
עה רבה ח א  ר' ני ."ל  מל צדק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ"מלי
יצא  ,לאחרי ת בה החזיר היק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָמת 
נפ ת הקריב הדל הר מיכאל ה ְְִִִֵַַַַַַַָָמ

רא לפני יקי אה ה אא  מ קר ר"ל  אינ) ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(תזכ דל   מסר ה ' היכל  מביא  ת א ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹמקרב

תא ל מת לנ ל ימק יצא ְְְִִֵֶַָָהא
צדק" "מלי אמר ראצ יק, מיכאל זה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ל לייר זה "ל מל" צדק ערי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמרי 
לקראת ויצא  י הק ויי לח הציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
זה הה  לע וג עכ "ל. א  ל ל ְְְֲִֶֶַַַָָָָואמר
מילא  זה עבר חסד ל חט  עליו ֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
כ"ח :   תמיד דאמרינ הל עיני ח ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹימצא

אחרי החבה את להזהיר  ְְֲִִֵֶַַָ

העבדה רו יסד ספר תב מה חזי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹק
פ "ד) ז ' עצמ)ער את  להפקיע י  ואי וז "ל: ְְְְִֵֶַַַַַַ

על אא  ,עצמ על ההחה זהיר ת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָלבד
וארי  ,  אחרי להזהיר  יצא  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהלל 
עד בזה. הרבי לזכות  שמשתדל למי ְֶחלק

לשונו. כא

ו' פרק הש אהבת שער הלבבות חובת ובספר 
נפשו אלא מתק שאינו מי וכ קדשו: לשו וזהו
נפשו שמתק ומי מעוטה זכותו תהי ' בלבד
שמתק מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות 

בסנהדרי ואמרינ לשונו. כא עד ,לאלקי ד)



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כ 

ללמד על צרי יהדי ל יאמר , י יבה  ורא רב  אדמו"ר  ל  היא, העצה    ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.ד ה ַַָזהר

קל!ולא   מעטו ְְְָֹ

אתאחר  את  אל אני עת ,די יה  מלי 6 ונהרג דלה מלחמה רצה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ת מכת  המרא קה א ת ?(נה)ה אלה הרג טזמי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

והארות הוספות
אטו. ס ד , רת נע ְִִֵֶַַמי

 ובה לתה להע את ְֱִֶֶָָָֹֹהחזיר
זהר ע "א)בת ני ל"ח   ע ר עה  יק): מי ְְִִִִֵַַָָָ

החזיר א רת , י ל הער  סד ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָנע
ובה לתה להע א מרי ...,את ת א וא ְְְִֵֶֶָָָָֹֹ

אחר. סד  ואי ,ט פ אא רה איְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
,פי רצ  ת]וה רה ג"]י הא ְְְִֵֵַַַ

 ת]סדרי ר "ג הא כתב [רה , ְְְִִִֶַַָָ
ל מד נעל  כה, אחתי נעל   ֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָאמר
העה ימי ת  נעל הא ו' סת מה, 'ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
היה א די בת יתח , הת  ביְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ואני  עלי לו ה אמר , ויל פני לת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנעל
יתרת . נ מת  ה ,אליה ת חה היא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָרע,

אחז "ל טז. ע "א)הה נ "ה  מ ת(ת אמרה ְֲִִֵַַַַָָָָ
א נ מה ל ע ל נ ר ה"ה לפני יְְִִִִֵֵֶַַַַָָָה
לוה רימ יקיצ ל ה ל אמר .ְְִִִֵֵַַַַָָָמא
 לע ל  נ ר לפניו אמרה . רימ עי ְְְְִִִֶָָָָָָר
וידע לי ל אמר . מח ולא למח ת יד ְְְְִִַַָָָָָָָֹהיה
אמרה .מה ליק לא ה  מח א ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלפני
מי  לה לי לפני א לע ל  נר ְְִִִֶֶֶָָָָָָלפניו
 סי ר ' נ ,קניה י אנ חו כתיב  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָי,
מא '  ה רה את שמקיימי אד ני  ְְְְִֵֵֶַַַָָָא

תי"ו. ְַועד 

ס"ח) רמז   פטי ילק ט י ק (ע מי ו"כל וז"ל: ְְְְְִִִִִֵֶֶַָ
למ טב, י ראל להחזיר  מחה  ואינ למחת   ידְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ידיו", על כי נ יראל כי מי ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָל
נימי גבעת  הרג  אל ע"ב תא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָא"ת 
היח ד לה לסנהדרי  לה הי נהרג מה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמ ני
 הע אליעזר   פנחס ויהיע ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹמ ה
יהויג מתניה רזל ל חבלי  רקְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
כל רויח  תיהמאר למעלה  גדיהְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

י ראל : ל תיהְֲִֵֵֶֶָָעיר

אחד י , לעגל אחד  י ,ללכי אחד  ְְִֶֶֶֶָָָָָי
,ליליר אחד י אל, לבית  אחד י , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָלחבר
אא   ע לא ה .האר ר  תא דְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויל
לכרמ ר אחד ל לארצ יראל כנס יוְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
 מכערי ברי  נימי גבעת  עכ , לזיתְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ
את להחריב ה"ה יצא ירא אינ דבריְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.אל ע"ב מה ונפל , לע ְְֵֶֶֶַָָָל
.הע פנחס דלה  סנהדרי תא הרג ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמי

ר ה  מדר ע "א)וז"ל נ "ב  מ קי (איכה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
א  לפני  קטגריה קפצה עה  תא חְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָ

, למיהע  ר לפניו אמרה נהרג איזהבד מה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
איזה  , מ על מח נפצע מה איזה , מ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹעל

.מ על נפ נת ְְֵֶֶַַַָמה
הב"ח ט')והה סי' ח "מ ממת(חלק  מע הקה ְְְִִִֵֵֶַַָ

מדלי  אחד  צינ לא עה עד הביא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹמאל
דרכיו וליל מעיו לעת  א ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיראל
י ראל ערי וכל  מצה, לל, נה, כל  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻלסב
 ז קי ' על  ציר למר י באמת  .ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹלהדריכ
על למעה הלכה לעת לסמ מאד קה ְְְֲֲֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹאבל 

זה. רֵֵֶ
 ר  י  א הא מה ני ל על לנ ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהצא
 להדריכ יראל, ערי וכל  מצה, לל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻלסב

ה"ללנ   ר  יהיה לא זה ר ועל הל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מ מי  אה, נביא ולא  מנהיג לא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ[הרי 
,לכא לבא קרא מי ,רעב לח מי   ְְְְֲִִִַָָָָָלאי
י לנ  הלא אה, יראל בטי ראי  ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹאט

[ל צריכי  אנ ואי מנהיג,  רב לי  ואי ְְְְְְִִִִֵַַַַָ
עה   דר  וליל לס ב  עליו רמי' ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָספק 
י נת" "צפה יחזקאל אמר  מ ,מ אל, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

זצ "ל , י ח מהחפ  הבאנ מה לה ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ[ראה
צפה, נקרא יראל  רב וכל(העתיק)כל [ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הה תה דר  מכש"כ זה , זה ערבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָיראל

הזהר¬ −נחלי כאֲֵַַַ

חז "ל ידע  א')(תמאמר עד  נ"ה   לע ל  נ ר הקב "ה , לפני   יה מ ת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אמרה . רי מ עיר לוה רימ יקיצ ל ה , ל אמר  .מא א נ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמה

ל ע ל  נ ר מח לפניו  ולא למח ת  יד להארי .יזהיה מק א ואי , ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
כה נתק אר  יהר  תיננעו עה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלעת
נתמעט ז"ל  חכמינ  ואמר יד, אזלת ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָמקמת

ופירש"י למידיהא  למידי צ"ז   (חלק  ְְְִִִִִֵֶַַַַ

למטב)  להחזיר יראל ידי  המחזיקי לא נתמעט וא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
עבר יה את  ל עתיד הא ואי  כ ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָיעה 
לה ראה  ה יע הרגיה ל מיעצ כלל ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָהא 

מרה, אחתואינ ע לא זר , ולא רא עיני י ְְִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
רי  מסר, אי  עמי אא  לו יְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
 ה נר  היה לא מעט עד   אל אד ני  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹע
כנסי  לב י ראלי  צל צרת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
מ]  יור יכב יר ברי דברי הְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָע

רה וארא)תה "ני (פרשת "אל  ויצ" ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
נחת ]. להנהיג פירש "י  עיניה "יראל זלג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

תנא  ררע לא מינ  לנ אי ואמר ְְְְִֵֶָָָָָֹמעת 
. א ברי מקלי על ונמע נעה מעה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

 תנינ ואנ ,אלינ אמר  מה ל לעת  ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
להאיר עצמ את רח על  דת אל  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָל
עד .  נל אר   רה תנא להרת   ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָעינינ

.נל אְָ

על יז.  והפצת ספרי עריכת ל  ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָהבר
עליו  אברה מתינא אבי זה הקדימנ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָבר 
הכינה נפי  חת הר ת את  קרב לְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָה

 "הרמ ג')וכל הלכה  "עכו מה ' וז"ל:...(פ"א ְְְֲִַַָָָ

 להע לכל  ד ל קל ולקרא לעמ ד ְְְְְְֲִִִַָָָָֹוהתחיל
ול להע לכל אחד  אל   דיעלהְְְֱִֵֶֶַָָָָָָ
 הע  מק וקרא מה והיה לעבד ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָראי
לאר היע עד  לממלכה ממלכה לעיר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעיר 
אל ד '   וקרא אמר קרא והא נעְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אליו אליו צימתק הע היה וכיו לְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָע
פי  ואחד  אחד לכל מדיע היה בריו על   ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָל
 צתק עד  האמת  לדר חזירה עד עְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
 אברה ית אנ י  וה רבבת אלפי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָאליו
 ספרי  וח ר הה הד ל הער ל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָותל 
מלד גרר יצחק וב ,נ ליצחק דיעְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוה
וב לל ד ה מ ליעקב, הדיע וצחק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמזהיר ,

לד  אבינ ויעקב  אליו, לויה ל מחזיק ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמלד 
יבוה רא המ לוי והביל  כ ְְְִִִִִֵָָָָֹניו
 אברה מצות ולמר ה  ר ללמד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹייבה

.נ ל א ה ל עד עליו אבינ אברה הרי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
די   ח ו ההדת עניני ספרי ח ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

.לע אל ה '  ידי על  להדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפי

החזיר כר דל  ה ראה ְְְִֵַַַַָָֹא
ְִָתבה 

ואמר : נל וזה ל ר ת  חד זהר ְְְְְִֶַַַָָָָָָאיא 
העה אד ל כר ה ראה א הא ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹר '
כתיב מה  לי מ ראה תבה לחזר  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹלאחר
עה רבה ח א  ר' ני ."ל  מל צדק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ"מלי
יצא  ,לאחרי ת בה החזיר היק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָמת 
נפ ת הקריב הדל הר מיכאל ה ְְִִִֵַַַַַַַָָמ

רא לפני יקי אה ה אא  מ קר ר"ל  אינ) ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(תזכ דל   מסר ה ' היכל  מביא  ת א ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹמקרב

תא ל מת לנ ל ימק יצא ְְְִִֵֶַָָהא
צדק" "מלי אמר ראצ יק, מיכאל זה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ל לייר זה "ל מל" צדק ערי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמרי 
לקראת ויצא  י הק ויי לח הציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
זה הה  לע וג עכ "ל. א  ל ל ְְְֲִֶֶַַַָָָָואמר
מילא  זה עבר חסד ל חט  עליו ֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
כ"ח :   תמיד דאמרינ הל עיני ח ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹימצא

אחרי החבה את להזהיר  ְְֲִִֵֶַַָ

העבדה רו יסד ספר תב מה חזי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹק
פ "ד) ז ' עצמ)ער את  להפקיע י  ואי וז "ל: ְְְְִֵֶַַַַַַ

על אא  ,עצמ על ההחה זהיר ת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָלבד
וארי  ,  אחרי להזהיר  יצא  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהלל 
עד בזה. הרבי לזכות  שמשתדל למי ְֶחלק

לשונו. כא

ו' פרק הש אהבת שער הלבבות חובת ובספר 
נפשו אלא מתק שאינו מי וכ קדשו: לשו וזהו
נפשו שמתק ומי מעוטה זכותו תהי ' בלבד
שמתק מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות 

בסנהדרי ואמרינ לשונו. כא עד ,לאלקי ד)



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כב

המלמדצ "ט:) כל יט:] סנהדרי פה: ב"מ [ועי"ע
עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו  ב

"בחר עשו אשר הנפש "ואת שנאמר 

בכל כריז  כרוזא ס"ב ד חדש  בזוהר  איתא 
ואינו באורייתא  דמשתדלי אינו זכאי יומא
על דמעבירי ואינו לאחרני להו דמזכי
את דואהבת הפסוק ג"כ יקיי ובזה .מדותיה
על אותו שתאהב ג "כ  שפירושו אלקי ה'
את שקירב  אבינו אברה כמדת בריותיו
ה' דר ולמד השכינה כנפי תחת  הבריות

."וברמב בספרי כדאיתא

להציל מישראל איש  כל על החיוב נובע ממה
על נצטווינו היכ  ה' מדר מלסור אחיו את 
זי "ע: הק'  חיי החפ שכתב מה ראה  זה,

ישראל נפשות להצלת  החובה

אלקיבזריזות  ה' את מואהבת  
וכתוב  אלקי ד ' את  ואהבת  בתורה כתוב
לבני  קוראי שנהי' כוללת זו שמצוה "הרמב
כמו בו ולהאמי יתעלה ולעבודתו  כול  אד
ותרבה בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב שא
כשתאהב כ אותו, לאהוב  אד בני  ותקרא בה
ספק  בלי קורא אתה באמת יתעלה  אותו
ידעתו. אשר האמת לידיעת והפתאי  הסכלי

על אהבהו אלקי ד' את  ואהבת  וז"ל: בספרי
אשר הנפש  את  שנאמר  אבי כאברה הבריות

.בחר עשו

חבירו את  איש שהזריזות בעליל רואה  הנ
ד' אהבת  של המצוה עצ הוא ד ' דת לקיו

ובערב. בבוקר  יו בכל  קורי שאנו

מצד הרבי בעוונותינו שנתרבה כהיו והנה
ממש והוא עבר בכל גדולות  פירצות הרע היצר
מצוה טובה  חלקה כל לכלות  ורוצה בוער כאש
ה' יראי של חבורה כנגדה עיר בכל שימצא רבה

.נפש בכל הדת  זצ"ל)להחזיק להח"ח .(חוה "ד 

להשיב להתייגע חייבי רבה ויגיעה עמל כמה
הדר מ התועה ישראלי נפש 

חמורו או אויב שור  תפגע "כי  בתורה כתוב
"לא  תצא בפרשת  וכתיב לו" תשיבנו השב תועה
 נדחי שיו את או  אחי שור  את תראה
וכתב ." לאחי תשיב השב מה וההתעלמת

ומזה לברוח שהרחיקו מורה שנדחי "הרמב
ממונו על   כ כל התורה חסה א ,להתבונ נוכל
שתעה שיו או חמורו על אפילו ישראל של
הדר להטותו רב עמל  והוצר הדר מ והרחיק
הישראלי  נפש  על לרח  צרי כמה וכ"ש 
רב עמל   יצטר  א אפילו הדר מ שתועה

האמת . דר אל  להשיבו ולראות 

,פעמי מאה אפילו רז "ל דרשו "תשיב "השב
עלינו יגיעות מאה  צרי אפילו בעניננו  כ וכמו
הבורא  לידיעה אובדות  צא להטות  בה לעסוק 

.(ש)ועבודתו.

 בכוח והיה ותבונה חכמה בלב נת שה' מאלה
יתבקשו  ברבי הדרשה ידי על ההמו להציל

האובדות הנפשות 

נת שד' הש ויראי תורה מבעלי נמצאי והנה
שבר לרפאות בכח והי' ותבונה חכמה  בלב
 להרי וכשופר בגרו לקרא עליה והחיוב עמנו
 הזדוני  ממי ההמו להציל ברבי לדרוש   קול
דסט "א  שלוחי וממדיחי ממתעי רשע מאנשי 
 לב ולחזק  יתבר הש אמונת  בלב ולהשריש 
הקדושה תורה ללימוד לחזק העתי בצוק
יתבקשו ככה יעשו לא וא המצוות ולקיו
הנביא  רמז  זה ועל  האובדות  נפשות  מה
הנחלות את וכו' הנבא אד ב ל"ד ] [יחזקאל

וכו'. חזקת .(ש)לא 

בזמננו החוטאי רוב   הדר את  לה והודעת
הח "ח)  רבה(בזמ מצוה  אובד  כשה תועי רק

 לבעליה להשיב עליה לרח

ברוב מצוי בזמננו החוטאי אפילו ובאמת
 פושעי ידי על תועי רק ח "ו להכעיס שאינ
שאינו אובד כשה ה והרי  אות שמתעי
 לרח רבה ומצוה בעליו לבית  לשוב הדר יודע 
הנכונה הדר להורות התועות  נפשות על 
ילכו אשר הדר את לה והודעת  שכתוב וכמו

.(ש)בה .

תעמוד גודל  לא מטע בזה החיוב 

בנהר טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
על לעמוד  ואסור להצילו שמצוה סכנה  שאר  או
בכחו אי וא ,"רע ד על תעמוד "לא  דמו
 וא להציל אנשי לשכור  מחויב בעצמו להצילו

הזהר¬ −נחלי כגֲֵַַַ

היל,לפי ולא לה יל   כל ייבת והראי ני הר "האדמורי  א חז"ל ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
 !!! ה ק על  חט  הרג די יה מלי הה ל על מיא היהה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

,לאמ האמת וזה  ,אמר ולא  לונתע דה ז הר ללמד ל ר למר ידְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ה כחה" "מצות  ל ספר הה  העני על .וכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

האלה !הר ה את אלי הרז ללמד מריא א ניר מיני ל י הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

והארות הוספות
[כמו"ש וכו' תעמוד דלא בלאו עובר  בזה נתעצל
שנחלה לחבירו רואה א או תכ"ו] בחו"מ
לאכול רוצה דעתו חלישת ומרוב עצומה במחלה
כחו בכל מחויב בוודאי מיתתו הגורמי דברי
שמרוב אנשי רואי כשאנו כ וכמו מזה למנעו
הזמ בהבלי טרדות וגודל דעת חלישת 
מצותיו קיו חיוב וגודל ה' תורת מה נשתכח
לכרות שיגמרו  דברי על לעבור  באי ועי"ז
להתעצל לנו אסור  בודאי החיי  מאר נפש
יחול שלא כדי ד' דברי  את  לקיי מלזרז
אבל אפי'  מארי הקב"ה כי ד ' א חרו עליה

דילי'. גבי לבסו(ש).

להשתדל צרי כמה ערבות  מדי
בזה 

על לא ד' מאת  התורה שקבלנו שבעת  ידוע הנה
שיהי ' מה כל שנקיי א כי קבלנו בלבד  עצמנו
בני  שאר  אצל התורה קיו לחזק ביכלתנו
הנסתרות כמ"ש  לזה, זה ערבי וכלנו ישראל
וכפירש "י, וכו' ולבנינו לנו והנגלות  אלקינו לד'
את להוציא  יכול מישראל  אחד  שכל הדי לכ
קידוש כגו יצא בעצמו הוא אפילו חבירו

שופר . ותקיעת 

לשמעו ערב  נעשה ראוב א נתבונ ועתה
ששמעו ורואה ,כתרי  אלפי כמה על אחיו ,
את מכבר מכיר  והוא עסק איזה ליקח רוצה
כל בזה ויפסיד ומר  רע הוא כי ההוא העסק
עושה ראוב הי' מההשתדלות  כמה מעותיו,
שעי"ז  הרע מהעסק אחיו שמעו את למנוע 
לידע האד צרי בעניננו וכ אליו, החוב יחזור 
ידי  על עו מאיזה חבירו את  למנוע יכול   דא
מתעצל והוא עירו אנשי את או וכדומה תוכחה

.עו באותו יתפש בזה

עצותבחפצי לבקש צרי  שמי
עצמו  כחפצי ותחבולות 

שלא  במה עצמו שיפטור  האד יחשוב ואל 
עושי דבריו היו שלא  מפני  התורה בקיו החזיק
כחפצי  עכ"פ לחשוב  צרי שמי חפצי כי ,רוש

הולעצמו עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי
 ליודעי הול אלא ממנו מתייאש  אינו רע בעני
לתק תחבולות  ועושה בעצת ושואל ומביני
 שלבסו הדבר  ומצוי לו, עוזר והקב"ה  עסקו,
 שמי חפצי הי' אלו בזה וא מהעסק, ירויח 
עצות מחפש  הי' כרצונו, אצלו וחשובי שקולי
יתמוטט, שלא הדת להקי אי ותחבולות
וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה הי' ובודאי 
 הדרכי באות ר "ל וכו', דעהו  דרכי בכל שאמר 
בחפצי  תתנהג , עצמ בעניני מתנהג שאתה
יאיר הקב"ה ואז ותחבולות , עצות  לחפש שמי
וקר התורה קר שיתרומ  לימינ ויעמוד עיני

.יד על בספרישראל  חיי החפ דברי  תוכ (ע"כ 

הדת) חומת

הדוחי אסור   ליו מיו הכלל הצלת לדחות 
:מרצחי בש קרי 'נקראי לזונה היתה "איכה

הנביא  ישעי' כי לומר  אפשר הכוונה נאמנה"
קדשנו עיר  הגיע מה ידי ועל אי ואמר, תמה
אמר זה על כזונה, להיות הנאמנה עיר ירושלי
טוב דבר  לעשות  שהגיע שבעת  בה" ילי "צדיק
אל מיו הדבר  דחו אז ,מכשולי ולתק וצדק
המצוה במעשה אבל בה" ילי" שאמר  וזה יו
 עצמ זרזו רע דבר  על  המצוה אליה שבאה
"ועתה שאמר וזה ומיד  תיכ אותה לעשות 
כי  התחתונה , מדריגה עד הגיעו כ על "מרצחי
ולקיימה בה לזרז  צרי האד ליד  הבאה מצוה
תחמיצנה אל  ליד הבאה מצוה כמ "ש תיכ



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כב

המלמדצ "ט:) כל יט:] סנהדרי פה: ב"מ [ועי"ע
עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו  ב

"בחר עשו אשר הנפש "ואת שנאמר 

בכל כריז  כרוזא ס"ב ד חדש  בזוהר  איתא 
ואינו באורייתא  דמשתדלי אינו זכאי יומא
על דמעבירי ואינו לאחרני להו דמזכי
את דואהבת הפסוק ג"כ יקיי ובזה .מדותיה
על אותו שתאהב ג "כ  שפירושו אלקי ה'
את שקירב  אבינו אברה כמדת בריותיו
ה' דר ולמד השכינה כנפי תחת  הבריות

."וברמב בספרי כדאיתא

להציל מישראל איש  כל על החיוב נובע ממה
על נצטווינו היכ  ה' מדר מלסור אחיו את 
זי "ע: הק'  חיי החפ שכתב מה ראה  זה,

ישראל נפשות להצלת  החובה

אלקיבזריזות  ה' את מואהבת  
וכתוב  אלקי ד ' את  ואהבת  בתורה כתוב
לבני  קוראי שנהי' כוללת זו שמצוה "הרמב
כמו בו ולהאמי יתעלה ולעבודתו  כול  אד
ותרבה בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב שא
כשתאהב כ אותו, לאהוב  אד בני  ותקרא בה
ספק  בלי קורא אתה באמת יתעלה  אותו
ידעתו. אשר האמת לידיעת והפתאי  הסכלי

על אהבהו אלקי ד' את  ואהבת  וז"ל: בספרי
אשר הנפש  את  שנאמר  אבי כאברה הבריות

.בחר עשו

חבירו את  איש שהזריזות בעליל רואה  הנ
ד' אהבת  של המצוה עצ הוא ד ' דת לקיו

ובערב. בבוקר  יו בכל  קורי שאנו

מצד הרבי בעוונותינו שנתרבה כהיו והנה
ממש והוא עבר בכל גדולות  פירצות הרע היצר
מצוה טובה  חלקה כל לכלות  ורוצה בוער כאש
ה' יראי של חבורה כנגדה עיר בכל שימצא רבה

.נפש בכל הדת  זצ"ל)להחזיק להח"ח .(חוה "ד 

להשיב להתייגע חייבי רבה ויגיעה עמל כמה
הדר מ התועה ישראלי נפש 

חמורו או אויב שור  תפגע "כי  בתורה כתוב
"לא  תצא בפרשת  וכתיב לו" תשיבנו השב תועה
 נדחי שיו את או  אחי שור  את תראה
וכתב ." לאחי תשיב השב מה וההתעלמת

ומזה לברוח שהרחיקו מורה שנדחי "הרמב
ממונו על   כ כל התורה חסה א ,להתבונ נוכל
שתעה שיו או חמורו על אפילו ישראל של
הדר להטותו רב עמל  והוצר הדר מ והרחיק
הישראלי  נפש  על לרח  צרי כמה וכ"ש 
רב עמל   יצטר  א אפילו הדר מ שתועה

האמת . דר אל  להשיבו ולראות 

,פעמי מאה אפילו רז "ל דרשו "תשיב "השב
עלינו יגיעות מאה  צרי אפילו בעניננו  כ וכמו
הבורא  לידיעה אובדות  צא להטות  בה לעסוק 

.(ש)ועבודתו.

 בכוח והיה ותבונה חכמה בלב נת שה' מאלה
יתבקשו  ברבי הדרשה ידי על ההמו להציל

האובדות הנפשות 

נת שד' הש ויראי תורה מבעלי נמצאי והנה
שבר לרפאות בכח והי' ותבונה חכמה  בלב
 להרי וכשופר בגרו לקרא עליה והחיוב עמנו
 הזדוני  ממי ההמו להציל ברבי לדרוש   קול
דסט "א  שלוחי וממדיחי ממתעי רשע מאנשי 
 לב ולחזק  יתבר הש אמונת  בלב ולהשריש 
הקדושה תורה ללימוד לחזק העתי בצוק
יתבקשו ככה יעשו לא וא המצוות ולקיו
הנביא  רמז  זה ועל  האובדות  נפשות  מה
הנחלות את וכו' הנבא אד ב ל"ד ] [יחזקאל

וכו'. חזקת .(ש)לא 

בזמננו החוטאי רוב   הדר את  לה והודעת
הח "ח)  רבה(בזמ מצוה  אובד  כשה תועי רק

 לבעליה להשיב עליה לרח

ברוב מצוי בזמננו החוטאי אפילו ובאמת
 פושעי ידי על תועי רק ח "ו להכעיס שאינ
שאינו אובד כשה ה והרי  אות שמתעי
 לרח רבה ומצוה בעליו לבית  לשוב הדר יודע 
הנכונה הדר להורות התועות  נפשות על 
ילכו אשר הדר את לה והודעת  שכתוב וכמו

.(ש)בה .

תעמוד גודל  לא מטע בזה החיוב 

בנהר טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
על לעמוד  ואסור להצילו שמצוה סכנה  שאר  או
בכחו אי וא ,"רע ד על תעמוד "לא  דמו
 וא להציל אנשי לשכור  מחויב בעצמו להצילו

הזהר¬ −נחלי כגֲֵַַַ

היל,לפי ולא לה יל   כל ייבת והראי ני הר "האדמורי  א חז"ל ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
 !!! ה ק על  חט  הרג די יה מלי הה ל על מיא היהה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

,לאמ האמת וזה  ,אמר ולא  לונתע דה ז הר ללמד ל ר למר ידְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ה כחה" "מצות  ל ספר הה  העני על .וכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

האלה !הר ה את אלי הרז ללמד מריא א ניר מיני ל י הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

והארות הוספות
[כמו"ש וכו' תעמוד דלא בלאו עובר  בזה נתעצל
שנחלה לחבירו רואה א או תכ"ו] בחו"מ
לאכול רוצה דעתו חלישת ומרוב עצומה במחלה
כחו בכל מחויב בוודאי מיתתו הגורמי דברי
שמרוב אנשי רואי כשאנו כ וכמו מזה למנעו
הזמ בהבלי טרדות וגודל דעת חלישת 
מצותיו קיו חיוב וגודל ה' תורת מה נשתכח
לכרות שיגמרו  דברי על לעבור  באי ועי"ז
להתעצל לנו אסור  בודאי החיי  מאר נפש
יחול שלא כדי ד' דברי  את  לקיי מלזרז
אבל אפי'  מארי הקב"ה כי ד ' א חרו עליה

דילי'. גבי לבסו(ש).

להשתדל צרי כמה ערבות  מדי
בזה 

על לא ד' מאת  התורה שקבלנו שבעת  ידוע הנה
שיהי ' מה כל שנקיי א כי קבלנו בלבד  עצמנו
בני  שאר  אצל התורה קיו לחזק ביכלתנו
הנסתרות כמ"ש  לזה, זה ערבי וכלנו ישראל
וכפירש "י, וכו' ולבנינו לנו והנגלות  אלקינו לד'
את להוציא  יכול מישראל  אחד  שכל הדי לכ
קידוש כגו יצא בעצמו הוא אפילו חבירו

שופר . ותקיעת 

לשמעו ערב  נעשה ראוב א נתבונ ועתה
ששמעו ורואה ,כתרי  אלפי כמה על אחיו ,
את מכבר מכיר  והוא עסק איזה ליקח רוצה
כל בזה ויפסיד ומר  רע הוא כי ההוא העסק
עושה ראוב הי' מההשתדלות  כמה מעותיו,
שעי"ז  הרע מהעסק אחיו שמעו את למנוע 
לידע האד צרי בעניננו וכ אליו, החוב יחזור 
ידי  על עו מאיזה חבירו את  למנוע יכול   דא
מתעצל והוא עירו אנשי את או וכדומה תוכחה

.עו באותו יתפש בזה

עצותבחפצי לבקש צרי  שמי
עצמו  כחפצי ותחבולות 

שלא  במה עצמו שיפטור  האד יחשוב ואל 
עושי דבריו היו שלא  מפני  התורה בקיו החזיק
כחפצי  עכ"פ לחשוב  צרי שמי חפצי כי ,רוש

הולעצמו עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי
 ליודעי הול אלא ממנו מתייאש  אינו רע בעני
לתק תחבולות  ועושה בעצת ושואל ומביני
 שלבסו הדבר  ומצוי לו, עוזר והקב"ה  עסקו,
 שמי חפצי הי' אלו בזה וא מהעסק, ירויח 
עצות מחפש  הי' כרצונו, אצלו וחשובי שקולי
יתמוטט, שלא הדת להקי אי ותחבולות
וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה הי' ובודאי 
 הדרכי באות ר "ל וכו', דעהו  דרכי בכל שאמר 
בחפצי  תתנהג , עצמ בעניני מתנהג שאתה
יאיר הקב"ה ואז ותחבולות , עצות  לחפש שמי
וקר התורה קר שיתרומ  לימינ ויעמוד עיני

.יד על בספרישראל  חיי החפ דברי  תוכ (ע"כ 

הדת) חומת

הדוחי אסור   ליו מיו הכלל הצלת לדחות 
:מרצחי בש קרי 'נקראי לזונה היתה "איכה

הנביא  ישעי' כי לומר  אפשר הכוונה נאמנה"
קדשנו עיר  הגיע מה ידי ועל אי ואמר, תמה
אמר זה על כזונה, להיות הנאמנה עיר ירושלי
טוב דבר  לעשות  שהגיע שבעת  בה" ילי "צדיק
אל מיו הדבר  דחו אז ,מכשולי ולתק וצדק
המצוה במעשה אבל בה" ילי" שאמר  וזה יו
 עצמ זרזו רע דבר  על  המצוה אליה שבאה
"ועתה שאמר וזה ומיד  תיכ אותה לעשות 
כי  התחתונה , מדריגה עד הגיעו כ על "מרצחי
ולקיימה בה לזרז  צרי האד ליד  הבאה מצוה
תחמיצנה אל  ליד הבאה מצוה כמ "ש תיכ



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כד

זהר  לד על  להכיח  לפרס הרה  עבי נכנסי  אנ מה מני  א ,ד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה
ללמד? לכ אמר  לא כ הרב א קלי מע ל ה ?דְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה

צעק בה: יראל , דלי יקי וצ ניא ני ר  שאל מה  מפרס רק אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והאברכי היבה למידי לכל  ה   י ח החפ כ בת ,ד ה זהר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹללמד

ה רה  על  בע כל  דה ה הר את עברללמד  מ ר  י יבת הראי [וכל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הי יבה ], זהר ה הר, מארת ההר , אר  ספר  ראה – ד ה זהר למדוהחפ ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

מעלה, ל  י מה ית  חד רק רב, ל ח עה לא האמת , את  דע י ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹח
נה. 120 אחר  בה לתת יצטר יהדי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָל

מענכי ספר  מנח הג"ר  הגוב "י . תב   וכ ועד, ה ', סד בספר  מצלא, מגנא ז הר  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זצ"ל: רי מהל ל י בית  בעי ה לת  זמ גיוההר יאתהענ עלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

קלה למד א חכמי יחהלמידי על  תא ימעני הגוב "י , על  ל וזה : ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
'י ח  ע' שלימה')על 'איפה  ספר על זצ"ל דוויק  א ל  יח להג"ר  ת למד.(הסמה אינ מי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והארות הוספות
לאנדא]. ר "י בש הנפש  [רפואת 

אמצעתיח . ,דה זהר כ ב מה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָיד ע
מהלת לצאת לזת אפר  ההר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָספר 
הרמח"ל מ יח. חבלי  ירי ללא הינ ,רחמיְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

( ד ה צאטל  יח מה  נ יר(רא ספר מסיר  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ל לה בריה מאחרי  עמד מה רְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
וקא  מאד  דאי החנה : הרה ְְְְַַַַַַַָָָֹההר .

דה ההר  ספר  קריאת לד ק (דע ,עכו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

את  מביני לא   א   על ההר פר  לי קה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻאמר

ראי  יה(. ְִִִֶַ

הרמח"ל : לחבריא ביא מע ר ' אמר "ניא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
סמכא" חד קיימא נתיב  אימת ְְְְִֵַַַַָָָָעד

ספרמ היה  לע תקנ לידה  ני ה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
מ מקמת כה בחיו נאמר אר ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָההר ,

לאה  ה א י  ,עצמקר להצמיח ,כ ה ְְְְִִֶֶַַַַָָֻ
כה  זה  בר  וית אר  יראל. לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיעה 
וכה  ה ניב מהימנא, רעיא ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָמקמת

נ א פר ת  ה  וג .עמי( ב "בגי(קכ"ד : ְְְְִִַַָָָָֹֹ
איה חי מאילנא למטע יראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָדעתידי
רחמי" גל תא מ י יפק ההר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהאי
ספר הא   יהח  מע לטע יראל  עתידי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(בגלל

( רחמי מה לת תזכ  יצא ה ה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָה הר 

רי והענימע ליד רי ע הא לי הה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הכי א ר ההנהגה, עמקי רמ ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחכמה,
, נחלת ועל ע על החיד האד ְֲִַַַַַַָָָָָפעל

כה ט ב רב אל  יעי אר  רה תְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻלנח
 חסר ה דע וצרי הח בה. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָראית
 לה ה  צריכי ני מה ,תגל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיראל

הרר בח ב  .ת לקדמ וד להחזיר) ְְְְְְִִֵַַַַָָָ

( לה עליו להוהבי הה, העני על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואמר: נמתא היה  האה, לידה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהחסרנת

'וכ נביא" עד אי ,ראינ לא תינתא"י ה) ְְִִִִֵֵָָֹ

ט) אבדה עד, ויירא ר ה חכמה אמת י .ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
 מ" אמר לברכה נ זכר וחכמינ ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָמראל,
למהוי  חכמיא  ר ,קה ית ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָחרב

כו' א )ספרא" מ "ט  ה רר(ס טה והיה . ְְְְֵַַָָָָָ
יחר אלהי מתי "עד ואמר : זאת  על ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹֹמת ל

כו' י)צר" עד,  ) נכללי אה קיבפס . ְְִִִִֵֶָָָ
:והב מע הה, עני מאד ליד ְְְְְְִִֵֶַַַָֹסדת

עתה ונמצא יחאי ר מע ר י ריחת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
 אר ההר , נעה  דס הבה, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָעני
זר ,מתינ ר א יה ל  ְְְְִִִִִִַַָָָֻנכלל
לכל  ללית לבריחה זה נח ב  ואז .ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

 עד אא יראל, יצטר לא מיה ס ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אמר וזה יב )יציאה. נב, לא (יעיה "י : ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

לה י ,תלכ לא במנסה , תצא  זחְְְִִִֵֵֵֵָָֹ
יראל"... אל קי פכ מא ה '  ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָלפניכ

אחריווהאמת , נ אר ההר  ספר  רשב "י)י (אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מ רח נקרא  ת ק מי ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלברכה,
ל יצטר א עד אחרא, (אחריתהטרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

הזהר¬ −נחלי כהֲֵַַַ

( מינמצא ה עלת מה דיעוא יציאה. אא  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
הלה  הא י הא, דל עלת י והאמת  ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָזה.

מיח . ְִֵֵֶַָמחבלי

:א והעניא ,צריכי הי לא מיח חבלי י ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
 האד מ להפריד ריה הבר חט  מְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

החבלי צריכי הי  , ד ק (חבלי ההמא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

זהמתמיח) [את ] מראל  להפריד די ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ
 ואחר לעיל, ז ר לברח  כל די ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהלת,
 נ זכר חכמינ [מאמר סד וזה לצאת.  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָיחזר
מל עליה מעמיד הא ר דה ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלברכה
לטב" מחזיר המ קת ְְְִֵֶַַָָָָָָזרתיו

ב ) צז סנהדרי) האד עד דל: לל זה י , ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
 לת יכל אינ אחרא ה טרא גרת  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ת אר אחרא הטרא וצרי .ריה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָה
ולכ לעיל, זר יראל חת  קרה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָפ תה 

העת: י לה ְְִֵֶַָָֻצרי

דרלצאת  י ריחה , ר  הה הלת  מ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ראנה . אפר אי ְְִִִֶָָָָיציאה

רמה,ואחר  יד ה לת מ  מ צא  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ
.ח פת ת ארנה  ְְְְִִֶַַַָָָשהקלית

היה א לא ה המא, ה הר ה דק  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
החבלי ידי על אא לברח לה (חבלי אפ ר  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

"איא"מיח) היא ת בה זריח הי אז  , ְְִִִִִֶֶַָָָָָ
הריחה . היא וזאת  מקלט , ְְְִִִִַָָֹעיר

דיעדואס "רזה הת ב : אמר  מה דל ְֲִֶֶַַַַַָָָָ
ה' עד  בו 'וכ האה ברי ה ל  מצא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָל

'וכ "ל)אלהי ד,  ברי) ְְֱִֶָֹ

ול ע, חס לגזר אחרא  ה טרא הת ר ת י ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ
להתאחז  תעל לפי נמ י ראל, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָזרת 
מת רת.   ת על פי י מדרג ת , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז ,"זו פירת  מתרת  עלה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהה
היא  עד חק . אחר  חק יראל ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקי
    להתק חבת  והיא ל"אא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמעת

"מינ מתערי יני "איא סד, ,חלק (ז הר  ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

א ) סה  היא ג ' איא י יכלה, אינ אמת א ,ְֱִִִֵֶֶַָָָ
רחי ב  קימתד יראל ארה, ואז ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָחר ת.

הבה . ְְַָסד

ולכלה קת , זרתיו לה צרי היה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לאא  יע עד לספירה מפירה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמת ר
הבה  מתעררת  ארה י ,ח נר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹו

"א  בר  "לפני סד וה א (מלי ליראל. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

יח). טז,

יחאי ועל  ר  מע ורי מה  ריחת   ְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ
נעה  זאת  בריחה וכיו הזרה. ידי על  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהי
ועמד  קי הבה עני בר ה ה ההר , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָספר
ספר הדק :הינ אליו,  ז מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכל
הטרא  מ ויצא ל"א א" מיע בר ְְְְִִִִַַַַַָָָָָההר 
רעיא  זר  מיח, חבלי ל צרי ואי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאחרא,
למעלה  הבאתי עני נא , רת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמהימנא

ְִַָחה .

זמ אא ההר נת ה לא זה, ל  ע ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהה,
ה את ה ע ה הלא י ,תהע אחרי  ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹֹֻהר ה
ברח :ר ,זמ אא להצא צריכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאינ
אא  אינ  תע י הה, ההר סד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻיראל

י   סיחא מ מלא דרא המי, מא ס) ְְְְְְִִַַַָָָָָָ

ה יח) מל ל  ר ד. ְִֶֶֶַַָ

ההר ל ד ידי על  הזרת  ְְִִֵֵַַַַל 
הפסק  ְְִֵֶלי

הטר ג  נתרה בר ואי  י איד, ידעי  ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹוזאת
ד ל. מק אל  לו חס להיע יכ ל  היה  ְְִֶֶַַַַָָָָָָעד 
לכל יהיה ה', וירצה מנהק לקל דה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָואנ
קרב י חד ה' זה י לה. רפאה ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָיראל
דל , ת  והתחלנ הלד את ראינ ְְְְְִִִֶַַָָָָבר 
העצה וזאת  .רת לכבד עה אמר ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹאר 
 מר י איטליא, ני קד קהת לכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהעצה
בו אי  .נאיה טמנ ז מרת ל צל , רְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָצ
הבר רב י ,ליח ולא  זאת  על לפח לה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהיה
בית מנ אר  הדר  זה מאד. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָֹועצ
ר  מע רי  תב מה  ידענ בר  י ,נְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמדר
עד קנא  וצא רת ההר  ספר  ְֵֵֵֶַַַַַַַָָיחאי 
ולא  לטא ר סק לא קל האי  'עד  ְְְִִֵַַַָָָָֹא':
 ו למפסק', אריתא אצטרי לא א ְְְְְְְִִִַַַָָָֹועל 
 ייחד דח ימיא זמנא 'ל  מעט: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
 עצמנ  מנ  ועל  בהו'. סמ' יכיל לא ְְְְְִֵֵַַַַָָֹאריתא

לל. הפסק  ל יהיה א לד  ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹלקע

 חרנ בעה .[דרה ית [ל ט מ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזה
  כ י להי ת  לה לק לזה  ב התנ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאר
לא  מיה ל הערב, עד הקר מ מיד מדי ְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹל
לא  הה הד נאי, יניה ע וה . ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹיח
אי   ועל  יראל. ל  לת אא  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻיהיה



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כד

זהר  לד על  להכיח  לפרס הרה  עבי נכנסי  אנ מה מני  א ,ד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה
ללמד? לכ אמר  לא כ הרב א קלי מע ל ה ?דְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה

צעק בה: יראל , דלי יקי וצ ניא ני ר  שאל מה  מפרס רק אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והאברכי היבה למידי לכל  ה   י ח החפ כ בת ,ד ה זהר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹללמד

ה רה  על  בע כל  דה ה הר את עברללמד  מ ר  י יבת הראי [וכל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הי יבה ], זהר ה הר, מארת ההר , אר  ספר  ראה – ד ה זהר למדוהחפ ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

מעלה, ל  י מה ית  חד רק רב, ל ח עה לא האמת , את  דע י ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹח
נה. 120 אחר  בה לתת יצטר יהדי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָל

מענכי ספר  מנח הג"ר  הגוב "י . תב   וכ ועד, ה ', סד בספר  מצלא, מגנא ז הר  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זצ"ל: רי מהל ל י בית  בעי ה לת  זמ גיוההר יאתהענ עלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

קלה למד א חכמי יחהלמידי על  תא ימעני הגוב "י , על  ל וזה : ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
'י ח  ע' שלימה')על 'איפה  ספר על זצ"ל דוויק  א ל  יח להג"ר  ת למד.(הסמה אינ מי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והארות הוספות
לאנדא]. ר "י בש הנפש  [רפואת 

אמצעתיח . ,דה זהר כ ב מה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָיד ע
מהלת לצאת לזת אפר  ההר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָספר 
הרמח"ל מ יח. חבלי  ירי ללא הינ ,רחמיְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

( ד ה צאטל  יח מה  נ יר(רא ספר מסיר  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ל לה בריה מאחרי  עמד מה רְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
וקא  מאד  דאי החנה : הרה ְְְְַַַַַַַָָָֹההר .

דה ההר  ספר  קריאת לד ק (דע ,עכו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

את  מביני לא   א   על ההר פר  לי קה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻאמר

ראי  יה(. ְִִִֶַ

הרמח"ל : לחבריא ביא מע ר ' אמר "ניא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
סמכא" חד קיימא נתיב  אימת ְְְְִֵַַַַָָָָעד

ספרמ היה  לע תקנ לידה  ני ה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
מ מקמת כה בחיו נאמר אר ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָההר ,

לאה  ה א י  ,עצמקר להצמיח ,כ ה ְְְְִִֶֶַַַַָָֻ
כה  זה  בר  וית אר  יראל. לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיעה 
וכה  ה ניב מהימנא, רעיא ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָמקמת

נ א פר ת  ה  וג .עמי( ב "בגי(קכ"ד : ְְְְִִַַָָָָֹֹ
איה חי מאילנא למטע יראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָדעתידי
רחמי" גל תא מ י יפק ההר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהאי
ספר הא   יהח  מע לטע יראל  עתידי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(בגלל

( רחמי מה לת תזכ  יצא ה ה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָה הר 

רי והענימע ליד רי ע הא לי הה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הכי א ר ההנהגה, עמקי רמ ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחכמה,
, נחלת ועל ע על החיד האד ְֲִַַַַַַָָָָָפעל

כה ט ב רב אל  יעי אר  רה תְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻלנח
 חסר ה דע וצרי הח בה. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָראית
 לה ה  צריכי ני מה ,תגל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיראל

הרר בח ב  .ת לקדמ וד להחזיר) ְְְְְְִִֵַַַַָָָ

( לה עליו להוהבי הה, העני על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואמר: נמתא היה  האה, לידה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהחסרנת

'וכ נביא" עד אי ,ראינ לא תינתא"י ה) ְְִִִִֵֵָָֹ

ט) אבדה עד, ויירא ר ה חכמה אמת י .ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
 מ" אמר לברכה נ זכר וחכמינ ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָמראל,
למהוי  חכמיא  ר ,קה ית ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָחרב

כו' א )ספרא" מ "ט  ה רר(ס טה והיה . ְְְְֵַַָָָָָ
יחר אלהי מתי "עד ואמר : זאת  על ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹֹמת ל

כו' י)צר" עד,  ) נכללי אה קיבפס . ְְִִִִֵֶָָָ
:והב מע הה, עני מאד ליד ְְְְְְִִֵֶַַַָֹסדת

עתה ונמצא יחאי ר מע ר י ריחת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
 אר ההר , נעה  דס הבה, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָעני
זר ,מתינ ר א יה ל  ְְְְִִִִִִַַָָָֻנכלל
לכל  ללית לבריחה זה נח ב  ואז .ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

 עד אא יראל, יצטר לא מיה ס ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אמר וזה יב )יציאה. נב, לא (יעיה "י : ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

לה י ,תלכ לא במנסה , תצא  זחְְְִִִֵֵֵֵָָֹ
יראל"... אל קי פכ מא ה '  ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָלפניכ

אחריווהאמת , נ אר ההר  ספר  רשב "י)י (אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מ רח נקרא  ת ק מי ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלברכה,
ל יצטר א עד אחרא, (אחריתהטרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

הזהר¬ −נחלי כהֲֵַַַ

( מינמצא ה עלת מה דיעוא יציאה. אא  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
הלה  הא י הא, דל עלת י והאמת  ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָזה.

מיח . ְִֵֵֶַָמחבלי

:א והעניא ,צריכי הי לא מיח חבלי י ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
 האד מ להפריד ריה הבר חט  מְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

החבלי צריכי הי  , ד ק (חבלי ההמא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

זהמתמיח) [את ] מראל  להפריד די ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ
 ואחר לעיל, ז ר לברח  כל די ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהלת,
 נ זכר חכמינ [מאמר סד וזה לצאת.  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָיחזר
מל עליה מעמיד הא ר דה ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלברכה
לטב" מחזיר המ קת ְְְִֵֶַַָָָָָָזרתיו

ב ) צז סנהדרי) האד עד דל: לל זה י , ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
 לת יכל אינ אחרא ה טרא גרת  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ת אר אחרא הטרא וצרי .ריה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָה
ולכ לעיל, זר יראל חת  קרה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָפ תה 

העת: י לה ְְִֵֶַָָֻצרי

דרלצאת  י ריחה , ר  הה הלת  מ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ראנה . אפר אי ְְִִִֶָָָָיציאה

רמה,ואחר  יד ה לת מ  מ צא  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ
.ח פת ת ארנה  ְְְְִִֶַַַָָָשהקלית

היה א לא ה המא, ה הר ה דק  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
החבלי ידי על אא לברח לה (חבלי אפ ר  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

"איא"מיח) היא ת בה זריח הי אז  , ְְִִִִִֶֶַָָָָָ
הריחה . היא וזאת  מקלט , ְְְִִִִַָָֹעיר

דיעדואס "רזה הת ב : אמר  מה דל ְֲִֶֶַַַַַָָָָ
ה' עד  בו 'וכ האה ברי ה ל  מצא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָל

'וכ "ל)אלהי ד,  ברי) ְְֱִֶָֹ

ול ע, חס לגזר אחרא  ה טרא הת ר ת י ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ
להתאחז  תעל לפי נמ י ראל, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָזרת 
מת רת.   ת על פי י מדרג ת , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז ,"זו פירת  מתרת  עלה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהה
היא  עד חק . אחר  חק יראל ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקי
    להתק חבת  והיא ל"אא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמעת

"מינ מתערי יני "איא סד, ,חלק (ז הר  ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

א ) סה  היא ג ' איא י יכלה, אינ אמת א ,ְֱִִִֵֶֶַָָָ
רחי ב  קימתד יראל ארה, ואז ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָחר ת.

הבה . ְְַָסד

ולכלה קת , זרתיו לה צרי היה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לאא  יע עד לספירה מפירה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמת ר
הבה  מתעררת  ארה י ,ח נר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹו

"א  בר  "לפני סד וה א (מלי ליראל. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

יח). טז,

יחאי ועל  ר  מע ורי מה  ריחת   ְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ
נעה  זאת  בריחה וכיו הזרה. ידי על  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהי
ועמד  קי הבה עני בר ה ה ההר , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָספר
ספר הדק :הינ אליו,  ז מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכל
הטרא  מ ויצא ל"א א" מיע בר ְְְְִִִִַַַַַָָָָָההר 
רעיא  זר  מיח, חבלי ל צרי ואי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאחרא,
למעלה  הבאתי עני נא , רת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמהימנא

ְִַָחה .

זמ אא ההר נת ה לא זה, ל  ע ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהה,
ה את ה ע ה הלא י ,תהע אחרי  ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹֹֻהר ה
ברח :ר ,זמ אא להצא צריכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאינ
אא  אינ  תע י הה, ההר סד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻיראל

י   סיחא מ מלא דרא המי, מא ס) ְְְְְְִִַַַָָָָָָ

ה יח) מל ל  ר ד. ְִֶֶֶַַָ

ההר ל ד ידי על  הזרת  ְְִִֵֵַַַַל 
הפסק  ְְִֵֶלי

הטר ג  נתרה בר ואי  י איד, ידעי  ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹוזאת
ד ל. מק אל  לו חס להיע יכ ל  היה  ְְִֶֶַַַַָָָָָָעד 
לכל יהיה ה', וירצה מנהק לקל דה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָואנ
קרב י חד ה' זה י לה. רפאה ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָיראל
דל , ת  והתחלנ הלד את ראינ ְְְְְִִִֶַַָָָָבר 
העצה וזאת  .רת לכבד עה אמר ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹאר 
 מר י איטליא, ני קד קהת לכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהעצה
בו אי  .נאיה טמנ ז מרת ל צל , רְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָצ
הבר רב י ,ליח ולא  זאת  על לפח לה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהיה
בית מנ אר  הדר  זה מאד. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָֹועצ
ר  מע רי  תב מה  ידענ בר  י ,נְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמדר
עד קנא  וצא רת ההר  ספר  ְֵֵֵֶַַַַַַַָָיחאי 
ולא  לטא ר סק לא קל האי  'עד  ְְְִִֵַַַָָָָֹא':
 ו למפסק', אריתא אצטרי לא א ְְְְְְְִִִַַַָָָֹועל 
 ייחד דח ימיא זמנא 'ל  מעט: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
 עצמנ  מנ  ועל  בהו'. סמ' יכיל לא ְְְְְִֵֵַַַַָָֹאריתא

לל. הפסק  ל יהיה א לד  ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹלקע

 חרנ בעה .[דרה ית [ל ט מ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזה
  כ י להי ת  לה לק לזה  ב התנ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאר
לא  מיה ל הערב, עד הקר מ מיד מדי ְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹל
לא  הה הד נאי, יניה ע וה . ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹיח
אי   ועל  יראל. ל  לת אא  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻיהיה
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 ת העל דיח  די ח יעה  רב ערתיו סמרנה  ההר, ספר וחכמת  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹנס ר
 עצמ הא וההרג ת , היס ת  והלחמ ת, הזרת  יראל , ענ תא י ל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעל 
, הריגת על  וההרג , ת פלו  ת על  ביח העני מעלה  ל במליא לזה . רְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
,עליה מכר אי ריה י  אר .לחבר אד  י חטאי נקרא זה  ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכל

והכחה. יה   מ לנ יראלא י ע להלת ישראל גדולי  כל  של שליח רק ואני  ְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
שאמחז "ל,  מ ,אט ח ימ צצת  חפ  וע נב . איכה  רה  מדר סח , רמז ,  פטי ילק ט נה , (ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

כ "ה) זה.,מכב על  לו חס וית ע הא, נפ י לדעת  מג העליו דה וההר  ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ואמר  מתק מצוה, ע י א נמנה  מי האמת אלי את  לה' דנמי  כמ !!! ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מכיל א ד ה ה ",הרשב"י  לאכלי אא רה ננה  החיד"א "לא מפר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ח  רת ד ה ה הר על  אר ת ב'ניצצי  ע ד ס "ב )יט( תלא וקא , ר , ְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָ

והארות הוספות
, עצמ ביל אחד   יעה ולא , ב יח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאחד
מד :יתחיל זה בסדר  יראל. ל  ביל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאא
אר אחד מק אחד  יב  חרית  פת  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
ב' א  עד  ל קבע ע ר ילמד  ו לזה כְְִִֶַַַַָָָה
 מס הא ק מ ,עצמ הפר מ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָויח 
וכ .מ ויח  הליי א עד יתחיל , ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
.מי י בר  ,כביה צאת עד  וילכ יפְְְְִִֵֵַַַַָי
י"ח , מתל  ינ יהא ד ל עת  אחד  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָוכל
.לע הפסק מי  להפסיק י כל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹא
רגע  אפ הב', תחיל  עד דל יס ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

וה הרה. קל יסק לא ספראחד  הא ד  ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
 מדיל  ונמצינ  חד וזהר  ני ְְְְִִִִֵַַַָָההר ,
זה ה' חר  י  ידענ וזה זה. ל בע ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָכל
אל לח מה להית בפרט קת , זר ת ל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלבל

.לו חס הה ְְֵַַַָָָָהזרה

הה הבר את  יראל  חכמי  ליכי אל  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועה
קבע הייתי חילי איר אלמלא אני  י  , ו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאחרי
את יח  רת בד אבל . מק כל זה ְְֲִֶֶַָָָָָָבר
לטבה מה אי י לזכת, ל ויהיה האת  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהעצה
י  , תלע י כל ממק אחד  וכל  יראל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלכל 
זה מצליחי  ואנחנ לל . הא קה בר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלא
עני ונאי י ר סדרי לנ ועד לקל , ְְְְְְִִִִֵַַָָָָדה

עכ"ל.. הה, ִֶַַהד 

בראשית  פרשת הקדוש זוהר  ע "א)ועיי כ "ח  ד),
לעלמא  ווי ואומר צועק יוחאי בר שמעו שרבי
דלא  עייני  וסתימי ליבא אטימי דאינו

דאורייתא  ברזא  וכו'...מסתכלי עוזרי ולא

עמה  שנמצא רבנו למשה ולא בגלות ,לשכינה
לא  ולאד בתראה, בגלותא  איתמר  ובגינה וכו'...
ובמקדש עיי"ש , כנגדו, כולהו אלא עזר מצא

פירש  מדבש)מל במתוק לא ,(הובא שהקב"ה
בגלות , למשה עזר  שיהיו חכמי תלמידי מצא
 שאינ לפי כנגדו, ה כאלו נחשבי כול אלא
השכינה  לתיקו לסייע התורה בסודות  עוסקי

עיי "ש . עכ "ל,

הקדושיט. הזוהר  לשו ד וזה בשלח  (ח "ב

ע"ב) :ס"ב

קדא  יהב לא עד  חזי, א אמר, מע ְְִִִֵַַַָָָָָָֻר י
ני  אי י אבחי לי ראל , ארייתא הא  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָברי
ני  אי דלאו ח יבא אי בי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָמהימנ תא,
אבחי בה ארייתא. קיימי ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמהימנ תא,
אי וכל . אנ דא מר  מה . . ְְְְֲִִֶַַַָָָל
 לי  יר מהימנתא, ני דאי  כחאְְְְְְְִִִֵֵֵָָָ
מה דחס"ד , כתרא ימ ר הא,  ברי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָֻקד א
למע א ועל ,לחס המיחלי אמר  ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָדא
מהימנ תא, בני  מחי לא אי וכל .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאנ
אכריז  מנא דא. עאה כתרא  ייהמ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָאעי 

יג )ואמר , א (משלי ל וע תחסר. עי ר בט ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
החסיר . לא והמעיט הרה יהע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא

לתא, יראל לימא עתא ההא ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאנא,
כ יב, דאקימנא, מה  דלעי א, (שמות גוונא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָ

מי טו) עינת ערה י ו אילמה אבְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָו
קי א, אילנא ואת וגו'. מרי בעיְְְְְְִִִִִִַַָָָָָו
  ואת עלמא. סטרי  אר ע ,מי ח ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָתריסר 

הזהר¬ −נחלי כזֲֵַַַ

דלעיא. כגוונא וכא ,ענפי בעיְְְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

מעיקא  קיא, ט א  נטי עתא, ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָההיא
אתר ,י אנ זעיר  ילרי מליא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָסתימאה,
עאה דנהרא טא מההא .מי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָאקרי
הוה וכד לתא. מנא ונחית נגיד  הוה ְְְִִִַַַָָָָָָָָָָקי א,
ואקרי ,לידי לידי ר מת הוה ְְְְְְִִִִִִִַַָָָנחית ,

.האר על פר  ק דכיב הא הדא ְְְִִֶַַַַָָָָָלת א.

מברכא ולקטי, נפקי מהימנתא, ני  אי ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָל
סליק  הוה מנא, וההא . עלי קיא  ְְִִֵַַָָָָָָָָמא
 בי הא ,דעד גנא  סמי כל ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָריחי
טעמא  כל  ,לקמי וי לתא. ונחית ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָאתמ
למלא  מבר ,לי טעי הכי  בעי, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָדאיה

עאה. ִִַָָָקי א

לעיא, וידע מסל  והוה מעי, רמת כדיְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
עה. ר  אקר א ועל עאה, בחכמה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹואסכי
אתיהיבת לה מהימנתא, ני הו יְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָוא

ארחהא. למנע ,ב לאסלא  ְְְְְְְִִַַַָָָָָָא רייתא

כתיב מה מהימנ תא, בני  כחא לא ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָואי
,ה(יא ט.(במדבר מאי  .ולקט  הע ט ְְְָָָָָָ

ני  הו לא גי ,לגרמייה נסי הו ְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָטתא
 דכ א ברחי וטחנ .ה כתיב מה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמהימנ תא.

אטרח  מא .'וג ע "א)בדכה ס"ג האי.(ד ל ל ְְְַַַַָָָ
מהימנתא. ני  הו לא דאי ְְְְֲִֵֵֶָָָא א

ברי קדא בי מהימני לא אי א, ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָגוונא 
ל עאהא, ואי בארחי, לאסלא בעא ְְְְְְִִַָָָָָָָא

יממא  מז נא, בתר  ימא כל גרמייה ְְְְְְְַַַַָָָָָָָלאטרחא 
מא דנהמא . פא ידייה סליק לא למא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָולילי ,
מהימנתא. ני אי לאו גי האי. ל  ריְְְְְִִִֵֵַָָָ
בתא  ט ,ולקט הע ט הכא, ְְְִָָָָָָָָא
הא  הדא  , עלי לאטרחא בעא ,ְְְְְְֵַַַָָָָָָדגרמייה
לא  א, טרחא ל  תר  .ברחי  וטחנ ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָדכ יב,
 טע טעמ והיה דכ יב אא ,ידייה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָסליק
גי האי,  ל רי מא י יר. ולא  . מה ְְְִִִֶַַַַָָָָל ד

מהימנתא. ני  הו ְְְְֲֵֵָָלא

דאמרי, אי א .מה ל ד מאי  יסי, רי  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאמר
מה דאמרי, ואי א . מ תר מחא, ליְְְְְְְְִִִֵַַַָָ
אתחזר מנא,  א ,גווני לכה אתחזר ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָהד
,מה לד  אמר , יהדה רי  .גווני ְְְְִִִֶַַַַַָָָָלכ ה

דמחא. ְְְִִָָיניקא

מא וכי .לקט אכל לפי  אי אמר , יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָָר י

ייר , אכיל  מא קמעא, לקיט קמעא, ְְְְִִִִִִַַָָָָָאכיל
הרה יהע לא  כתיב והא ייר , ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹלקיט
אכלי אי לפ אא החסיר. לא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹוהמעיט
בגיני  ,לי אכיל הוה מא , אכל ממע .ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלקטי

. אכילת כתיב לא  ְֲִִָָָכ

 א עבא, נ ר אחיד מיירי. קא ְְְִֵַַַָָָָָמאי 
ואמר , ,חברי אתא  .דילי הא ואמר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָאמתא,
מה  לקמי קריב הא . דילי  עבא ְְְְִִִֵֶַַַָֹהאי
וכה ,בית אנפ ה ל אמר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלדינא,
עתא  וההא .וכ  אמר  ,די ביתי אְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָנפ
ייתי  ייכמ חד וכל  מחר, לקט מה, ל ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
מה, קמי ואתיי ,ולקט נפק למחר, ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹלג אי.
ההא  אי  .לי מדיד הוה מנא , קמי  ווייְִִֵֵַַָָָָָָָ
האי  דעב א, עמרא ההא אח  ,די ְְְְְְְֵַַַַַַָָָעב א
.יתי מ ונפ נפ לכל עמרא חד הא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמנא.
מיכלא  הה א  חסרא, וא כח  ,לדי ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמדיד
לכל עמרא וחד ,דילי מנא ההא ְְְְְְִֵַַַָָָָָדעבא,
הדא  הא, דדי עבא אמר .יתימ ונפ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנפ
עמר כתיב לקט אכל לפי אי דכתיב  ְְְְִִִִִֶָָָֹהא

.תיכנפ מסר  ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלל לת

הקודש: לשו תרגו

דה נת א עד  ראה, א אמר, מע ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹר י
ני   תא י הבחי ליראל, רה הא  רְְְְִִִֵֵֵָָָָ
אמנה ני  אינ עי ר תא לבי ְְְֱֱִֵֵֵֶָָָָָָהאמ נה
, ?ה הבחי בה רה. מדיע ְְְִִִֶַַַָָָָֹולא
ני  ה מצא תא וכל . אנ אמר מְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
 ר הא  ר  דה תא ר ֱֶַַָָָָָָָֹהאמ נה,
,לחס המיחלי אמר מ החס"ד , תר ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַל
ני  נמצא א תא וכל . אנ למע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹועל 
וה הה, העלי התר מה העביר ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמ נה,
זה, ל  וע חסר. עי ר בט ואמר , ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָהכריז

החסיר . לא והמעיט הרה יהע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא

דגמא  למה יראל   למנ ההיא עה ,נינְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ
ת ב , ארנ מ מעלה, טו)ל  ובא (שמות ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹ

 בעיו מי עינת ע רה י ו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹאילמה
ע ר ני  דה האיל והתחק .' וג מריְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
והתחק  ,להע צדדי  אר עה ,מיחְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מעלה. ל גמא והל ,ענפי בעיְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻ

הסר , מהעיק קד טל נט עה  תאְְִִֵַַַַָָָָָָָ
קרא  מק ,יאנ זעיר  ל  רא את  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹמ א
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 ת העל דיח  די ח יעה  רב ערתיו סמרנה  ההר, ספר וחכמת  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹנס ר
 עצמ הא וההרג ת , היס ת  והלחמ ת, הזרת  יראל , ענ תא י ל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעל 
, הריגת על  וההרג , ת פלו  ת על  ביח העני מעלה  ל במליא לזה . רְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
,עליה מכר אי ריה י  אר .לחבר אד  י חטאי נקרא זה  ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכל

והכחה. יה   מ לנ יראלא י ע להלת ישראל גדולי  כל  של שליח רק ואני  ְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
שאמחז "ל,  מ ,אט ח ימ צצת  חפ  וע נב . איכה  רה  מדר סח , רמז ,  פטי ילק ט נה , (ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

כ "ה) זה.,מכב על  לו חס וית ע הא, נפ י לדעת  מג העליו דה וההר  ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ואמר  מתק מצוה, ע י א נמנה  מי האמת אלי את  לה' דנמי  כמ !!! ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מכיל א ד ה ה ",הרשב"י  לאכלי אא רה ננה  החיד"א "לא מפר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ח  רת ד ה ה הר על  אר ת ב'ניצצי  ע ד ס "ב )יט( תלא וקא , ר , ְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָ

והארות הוספות
, עצמ ביל אחד   יעה ולא , ב יח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאחד
מד :יתחיל זה בסדר  יראל. ל  ביל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאא
אר אחד מק אחד  יב  חרית  פת  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
ב' א  עד  ל קבע ע ר ילמד  ו לזה כְְִִֶַַַַָָָה
 מס הא ק מ ,עצמ הפר מ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָויח 
וכ .מ ויח  הליי א עד יתחיל , ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
.מי י בר  ,כביה צאת עד  וילכ יפְְְְִִֵֵַַַַָי
י"ח , מתל  ינ יהא ד ל עת  אחד  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָוכל
.לע הפסק מי  להפסיק י כל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹא
רגע  אפ הב', תחיל  עד דל יס ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

וה הרה. קל יסק לא ספראחד  הא ד  ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
 מדיל  ונמצינ  חד וזהר  ני ְְְְִִִִֵַַַָָההר ,
זה ה' חר  י  ידענ וזה זה. ל בע ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָכל
אל לח מה להית בפרט קת , זר ת ל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלבל

.לו חס הה ְְֵַַַָָָָהזרה

הה הבר את  יראל  חכמי  ליכי אל  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועה
קבע הייתי חילי איר אלמלא אני  י  , ו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאחרי
את יח  רת בד אבל . מק כל זה ְְֲִֶֶַָָָָָָבר
לטבה מה אי י לזכת, ל ויהיה האת  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהעצה
י  , תלע י כל ממק אחד  וכל  יראל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלכל 
זה מצליחי  ואנחנ לל . הא קה בר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלא
עני ונאי י ר סדרי לנ ועד לקל , ְְְְְְִִִִֵַַָָָָדה

עכ"ל.. הה, ִֶַַהד 

בראשית  פרשת הקדוש זוהר  ע "א)ועיי כ "ח  ד),
לעלמא  ווי ואומר צועק יוחאי בר שמעו שרבי
דלא  עייני  וסתימי ליבא אטימי דאינו

דאורייתא  ברזא  וכו'...מסתכלי עוזרי ולא

עמה  שנמצא רבנו למשה ולא בגלות ,לשכינה
לא  ולאד בתראה, בגלותא  איתמר  ובגינה וכו'...
ובמקדש עיי"ש , כנגדו, כולהו אלא עזר מצא

פירש  מדבש)מל במתוק לא ,(הובא שהקב"ה
בגלות , למשה עזר  שיהיו חכמי תלמידי מצא
 שאינ לפי כנגדו, ה כאלו נחשבי כול אלא
השכינה  לתיקו לסייע התורה בסודות  עוסקי

עיי "ש . עכ "ל,

הקדושיט. הזוהר  לשו ד וזה בשלח  (ח "ב

ע"ב) :ס"ב

קדא  יהב לא עד  חזי, א אמר, מע ְְִִִֵַַַָָָָָָֻר י
ני  אי י אבחי לי ראל , ארייתא הא  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָברי
ני  אי דלאו ח יבא אי בי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָמהימנ תא,
אבחי בה ארייתא. קיימי ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמהימנ תא,
אי וכל . אנ דא מר  מה . . ְְְְֲִִֶַַַָָָל
 לי  יר מהימנתא, ני דאי  כחאְְְְְְְִִִֵֵֵָָָ
מה דחס"ד , כתרא ימ ר הא,  ברי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָֻקד א
למע א ועל ,לחס המיחלי אמר  ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָדא
מהימנ תא, בני  מחי לא אי וכל .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאנ
אכריז  מנא דא. עאה כתרא  ייהמ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָאעי 

יג )ואמר , א (משלי ל וע תחסר. עי ר בט ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
החסיר . לא והמעיט הרה יהע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא

לתא, יראל לימא עתא ההא ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאנא,
כ יב, דאקימנא, מה  דלעי א, (שמות גוונא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָ

מי טו) עינת ערה י ו אילמה אבְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָו
קי א, אילנא ואת וגו'. מרי בעיְְְְְְִִִִִִַַָָָָָו
  ואת עלמא. סטרי  אר ע ,מי ח ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָתריסר 
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דלעיא. כגוונא וכא ,ענפי בעיְְְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

מעיקא  קיא, ט א  נטי עתא, ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָההיא
אתר ,י אנ זעיר  ילרי מליא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָסתימאה,
עאה דנהרא טא מההא .מי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָאקרי
הוה וכד לתא. מנא ונחית נגיד  הוה ְְְִִִַַַָָָָָָָָָָקי א,
ואקרי ,לידי לידי ר מת הוה ְְְְְְִִִִִִִַַָָָנחית ,

.האר על פר  ק דכיב הא הדא ְְְִִֶַַַַָָָָָלת א.

מברכא ולקטי, נפקי מהימנתא, ני  אי ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָל
סליק  הוה מנא, וההא . עלי קיא  ְְִִֵַַָָָָָָָָמא
 בי הא ,דעד גנא  סמי כל ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָריחי
טעמא  כל  ,לקמי וי לתא. ונחית ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָאתמ
למלא  מבר ,לי טעי הכי  בעי, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָדאיה

עאה. ִִַָָָקי א

לעיא, וידע מסל  והוה מעי, רמת כדיְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
עה. ר  אקר א ועל עאה, בחכמה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹואסכי
אתיהיבת לה מהימנתא, ני הו יְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָוא

ארחהא. למנע ,ב לאסלא  ְְְְְְְִִַַַָָָָָָא רייתא

כתיב מה מהימנ תא, בני  כחא לא ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָואי
,ה(יא ט.(במדבר מאי  .ולקט  הע ט ְְְָָָָָָ

ני  הו לא גי ,לגרמייה נסי הו ְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָטתא
 דכ א ברחי וטחנ .ה כתיב מה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמהימנ תא.

אטרח  מא .'וג ע "א)בדכה ס"ג האי.(ד ל ל ְְְַַַַָָָ
מהימנתא. ני  הו לא דאי ְְְְֲִֵֵֶָָָא א

ברי קדא בי מהימני לא אי א, ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָגוונא 
ל עאהא, ואי בארחי, לאסלא בעא ְְְְְְִִַָָָָָָָא

יממא  מז נא, בתר  ימא כל גרמייה ְְְְְְְַַַַָָָָָָָלאטרחא 
מא דנהמא . פא ידייה סליק לא למא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָולילי ,
מהימנתא. ני אי לאו גי האי. ל  ריְְְְְִִִֵֵַָָָ
בתא  ט ,ולקט הע ט הכא, ְְְִָָָָָָָָא
הא  הדא  , עלי לאטרחא בעא ,ְְְְְְֵַַַָָָָָָדגרמייה
לא  א, טרחא ל  תר  .ברחי  וטחנ ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָדכ יב,
 טע טעמ והיה דכ יב אא ,ידייה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָסליק
גי האי,  ל רי מא י יר. ולא  . מה ְְְִִִֶַַַַָָָָל ד

מהימנתא. ני  הו ְְְְֲֵֵָָלא

דאמרי, אי א .מה ל ד מאי  יסי, רי  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאמר
מה דאמרי, ואי א . מ תר מחא, ליְְְְְְְְִִִֵַַַָָ
אתחזר מנא,  א ,גווני לכה אתחזר ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָהד
,מה לד  אמר , יהדה רי  .גווני ְְְְִִִֶַַַַַָָָָלכ ה

דמחא. ְְְִִָָיניקא

מא וכי .לקט אכל לפי  אי אמר , יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָָר י

ייר , אכיל  מא קמעא, לקיט קמעא, ְְְְִִִִִִַַָָָָָאכיל
הרה יהע לא  כתיב והא ייר , ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹלקיט
אכלי אי לפ אא החסיר. לא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹוהמעיט
בגיני  ,לי אכיל הוה מא , אכל ממע .ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלקטי

. אכילת כתיב לא  ְֲִִָָָכ

 א עבא, נ ר אחיד מיירי. קא ְְְִֵַַַָָָָָמאי 
ואמר , ,חברי אתא  .דילי הא ואמר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָאמתא,
מה  לקמי קריב הא . דילי  עבא ְְְְִִִֵֶַַַָֹהאי
וכה ,בית אנפ ה ל אמר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלדינא,
עתא  וההא .וכ  אמר  ,די ביתי אְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָנפ
ייתי  ייכמ חד וכל  מחר, לקט מה, ל ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
מה, קמי ואתיי ,ולקט נפק למחר, ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹלג אי.
ההא  אי  .לי מדיד הוה מנא , קמי  ווייְִִֵֵַַָָָָָָָ
האי  דעב א, עמרא ההא אח  ,די ְְְְְְְֵַַַַַַָָָעב א
.יתי מ ונפ נפ לכל עמרא חד הא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמנא.
מיכלא  הה א  חסרא, וא כח  ,לדי ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמדיד
לכל עמרא וחד ,דילי מנא ההא ְְְְְְִֵַַַָָָָָדעבא,
הדא  הא, דדי עבא אמר .יתימ ונפ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנפ
עמר כתיב לקט אכל לפי אי דכתיב  ְְְְִִִִִֶָָָֹהא

.תיכנפ מסר  ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלל לת

הקודש: לשו תרגו

דה נת א עד  ראה, א אמר, מע ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹר י
ני   תא י הבחי ליראל, רה הא  רְְְְִִִֵֵֵָָָָ
אמנה ני  אינ עי ר תא לבי ְְְֱֱִֵֵֵֶָָָָָָהאמ נה
, ?ה הבחי בה רה. מדיע ְְְִִִֶַַַָָָָֹולא
ני  ה מצא תא וכל . אנ אמר מְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
 ר הא  ר  דה תא ר ֱֶַַָָָָָָָֹהאמ נה,
,לחס המיחלי אמר מ החס"ד , תר ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַל
ני  נמצא א תא וכל . אנ למע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹועל 
וה הה, העלי התר מה העביר ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמ נה,
זה, ל  וע חסר. עי ר בט ואמר , ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָהכריז

החסיר . לא והמעיט הרה יהע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא

דגמא  למה יראל   למנ ההיא עה ,נינְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ
ת ב , ארנ מ מעלה, טו)ל  ובא (שמות ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹ

 בעיו מי עינת ע רה י ו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹאילמה
ע ר ני  דה האיל והתחק .' וג מריְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
והתחק  ,להע צדדי  אר עה ,מיחְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מעלה. ל גמא והל ,ענפי בעיְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻ

הסר , מהעיק קד טל נט עה  תאְְִִֵַַַַָָָָָָָ
קרא  מק ,יאנ זעיר  ל  רא את  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹמ א
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היה מ טירחא], לי  לה לח מ כמ  ה [את ע י  תא כליא היְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה כל, לפקח  תחנ ר סגת  עמדה  זה  ,מי ה מ מיי רד   אינ לאפקי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ

 תא( לטרח   צריכי והי יירא הי א   א למר , ד כה, ודכ  רחי חנ נסבי (למר, הוו   ולכ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
לגרמייהו, ל נ.(הרמ"ז)שטותא  א עד ,ְַָ

מהימנתא וכתב ני הי א א הי  'וכ   לטח ה רחא בד  מדר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אריתא)  קיימי ולא  ההר ל – רה   מדיע ולא   מאמיני לח )א רחק ללכת  צריכי  הי , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

טירחא, לא ית תח  ליד י רד היה  יקיה  אי מה ,לה   ה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאת
,קלקלת מגה היה  ה לקל  לח ל ראיק עי הר הי  אתולכ ילה  וה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

הרע הא מי היק הא מי הציא האמת ה את   אכל אר  מה, ויתר  , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

והארות הוספות
היה קד עלי אר  ל טל תמא .מיְִֵֶֶַַָָָָ
נפרד היה ירד, כהיה למה, מ וירד ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָפע
ק  ת ב זה למה.  ונקר ,לידי לידיְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

.האר על ְֶַַָָֹפר 
 מברכי ,קטיול צאיי אמנה ני תא ְְְְְְֱִִִֵָָָָל
מעלה היה  מ  תוא , דה ה את ְֲֵֶֶַַַָָָָָָעליו
הרי  ,עד  ל מיה ל  ל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָריחת 
בכל לפניו,  תא  למ ה. וירד נמ  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָמ
את מבר , תא עט היה  רצה  ְֵֵֶֶַַָָָָָטע

.דה  לֶֶַַָה
למעלה, וידע מס ל והיה מעיו, ר מת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואז
ר נקרא  היה זה ועל העלי נה, חכמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמסל
רה ננה ולה אמנה, ני הי ואה ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָעה.

רכיה. ולדעת  ְְְְִֵֶַַַָָָָלהסל
נמ א  תוא?ה תב מה אמ נה, ני צא ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹ

יב) טת(במדבר ?ט ה מה .ולקט  הע טְְְֶַָָָָָ
אמנה. ני הי א  מ ,לעצמ קחיל ְְְְֱִִֵֶַָָָָֹהי
דכה  דכ א ברחי וטחנ ?ה ת ב ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹמה
לא  ה אא זה? לכל  תא הטריח  מי  .'ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹוג

אמנה. ני  ְֱֵָָהי
דר הא, מאמיני א  תא זה מְֲִִֶֶַַָָָֹ
להטריח ציר וה דרכיו, להסל צי ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹלא 
לא  אלי  ולילה, י  מז אחר  י ל  עצמ ְְֶַַַַַָָָָָֹאת 
זה? את לה גר מי  .לח ת ביד ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיעלה
ולקט  ט ,א  א אמנה. ני  אינ  ְְְֱִֵֵֶַָָָָָמ
עליו. להטריח  צי ור ,עצמ ל  טת  ט ְְְְְִִֶַַַַָָָָ
ה הרחה ל אחר .ברחי וטחנ ת ב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָזה
 טע טעמ והיה  ת ב אא , בידיה עלה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא 

זה? את   לה גר מי יתר. ולא ,מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹל ד
אמנה. ני  הי א  ְֱִֵֶָָֹמ

,מריא  י ?מה לד ה מה יסי, רי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מה ,מריא וי . מתר מ  נ ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָהיה
מתה ה א ,גוני לכה מתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָהד
 מה לד  אמר, יהדה רי . גוני ְְְְִִֶַַַַַָָָָָלכ ה

.מה ְִֶֶַַיניקת 

מי  וכי   לקט  אכל לפי אי אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָָר י
לקט יתר  אכל מי מעט, לקט מעט  ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַאכל 
והמעיט הר ה  יהע לא ת ב והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיתר?
.קטיל ,כליא תא לפי אא החסיר? ְְְְִִִִֶֶֶָָֹלא 
  מ .תא אכל  היה מי   אכל ְְִִֵֶַָָָָָמ מע 

. אכילת כת ב ֲִָָֹלא

ואמר אמה א עבד אד אחז  אמר ? ה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָמה
י! הא זה עבד ואמר : חבר א . ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָהא
נפ ת ה :לה אמר .לדי מה לפני ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹקרב
 אמר זה? ל בית נפת  וכה , ביתְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מחר , לקט מה:  לה אמר  עה  ת וא .ְְְִֶֶַָָָָָָָָֹוכ
לפני   בא ,ולקט  יצא למחר  אלי. יבא אחד ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹוכל
 א .תא מדד  והיה ,ה את  לפניו  מ ְְִֵֶֶַָָָָָָֹמ ה.
ל העמר  תא את  מצא  זה ל עבד  תֶֶֶֶֶֶֶָָָֹא
ונפ נפ לכל אחד עמר  הרי  הה,  ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעבד
מאכל תא חסר ונמצא  לזה מדד .ית ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמ
ונפ נפ לכל אחד  ועמר ,  ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבד
זה הא! זה ל העבד  פסק: אמר .ית ִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ
לללת עמר  וכתב . לקט אכל לפי אי ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹֻתב

.תיכנפ ְְִֵֶַַֹמסר 

הזהר¬ −נחלי כטֲֵַַַ

סד ת את לדעת  ה ה עיל לא ולה ,  לח הרעי  יה מע את  וגילה  תט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת
הנ"ל. החיד"א דברי ְְִֵַָה רה 

 אמ,אי רד ה ז הר למד  אמת , בת רת  הא ר ד ה אמי מי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
עלה מני להית וזכה ,מ טע זה  ימר הדה כינה א מת ק  מי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.רית  ה ל אמ נה  מ ני אינ עליו מגה  עצמ זה  ,ד ה זהר ללמד  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹר צה
וא ,לנפ ואי  ל אי הרה, סדת  להבי זכה ולא טע לא   ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוכראה

זה גל ל לו.חזר ורפא יב  אלי ה דר , דר  ע ת מה   וית  ויר יז ה, א , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

זמ ינידע לה צל לייכ  ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה  יראל   אר  אי ה ר, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
!!!אט ְִַָָמ צצת

ה קלרב מהגה "צ מע  לי  סר אלגאחד לי יה דה ספררי מחר  על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
.ד ה ה הר על   ַַַַַָָֻה

הע ל,הגה "צ על רצה  ימ "ש  היטלער לחמת  ראה זצ"ל  אלג לי יה דה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 
מ פחדערמ די ה ה ל את לאד להר ג  לה מיד ה דה  לארצנ יע  אד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

,ד ה הר תב י חאי   מע ור י  הית אמר ,  על  ח"ו . יונ  ט  זק ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹועד 
מל תא  יפק א י כלכספרא יהדי ל די  ד ה ל ההר   לתר התחיל  , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ה הר על  הרא ה פר לאר צא י ואמר  ,דה ההר  את וללמד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלהבי
מ פר  הרא  ר ה לאר צא י היה  וכ דלה , מ לה לרע  יהיה ד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָה
הצליח ולא  ימ "ש . היטלער  ל ה לחמה ונגמרה  מ לה להרע  ל היה אז  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹה הר,

ה דה . לארצנ להיע  ְְְְְִֵַַַַָָזממ

כמ ציר  ערבי   לי וחצי  אחד מעט  וי מא, לרחמי קיזק אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
כל דה ההר  את ילמד  א ,חיט אנ לכ ח"ו , די יה מלי 15 את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלחל
נצל ו אי אחת, נה  ההר  ל יגמר אחד ל   וכ ת, 15 עד ע ר  וי  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹי
 לייר החרדית עדה  " ה חברי ל  ניהר דלי  תב מ מ יח , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמחבלי
 מ יפק א ספרא ע "ה י חאי      מע ר י  הבטחת  תרפ"א  נת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָעיה "ק

רחמי. ְֲֵַָָגלתא

,סדרואכ לפי ד ה ה הר ספר  את  מס הע למי" ההר  "מפעל  אני  י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה לחמה נפסקה  מ  ה תא ה נה, חדי לי"ב  רכי בי "ב הדס המי,  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָה

– טבת ח "י  עד סלו [מל' ני ג' לפני טבת חד עה , יצקה  ע פרת (למסרל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(2008 דצמר 27  יתשס"ט בכסלו 2009)ל ' בינואר 18אחרי (ל ,לבית יאנ מלי  וחזר .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
בע ת. ה בר  קה  גל ת  היְְֶַָָָָָָָ

והארות הוספות
לאלפי כ. ה עד הצטר !ה עד מי.ְְֲִִִֵֵַַַָָָהצטרה ההר  מ פר  מדיְִִִֵֶַַַַֹה



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כח

היה מ טירחא], לי  לה לח מ כמ  ה [את ע י  תא כליא היְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה כל, לפקח  תחנ ר סגת  עמדה  זה  ,מי ה מ מיי רד   אינ לאפקי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ

 תא( לטרח   צריכי והי יירא הי א   א למר , ד כה, ודכ  רחי חנ נסבי (למר, הוו   ולכ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
לגרמייהו, ל נ.(הרמ"ז)שטותא  א עד ,ְַָ

מהימנתא וכתב ני הי א א הי  'וכ   לטח ה רחא בד  מדר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אריתא)  קיימי ולא  ההר ל – רה   מדיע ולא   מאמיני לח )א רחק ללכת  צריכי  הי , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

טירחא, לא ית תח  ליד י רד היה  יקיה  אי מה ,לה   ה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאת
,קלקלת מגה היה  ה לקל  לח ל ראיק עי הר הי  אתולכ ילה  וה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

הרע הא מי היק הא מי הציא האמת ה את   אכל אר  מה, ויתר  , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

והארות הוספות
היה קד עלי אר  ל טל תמא .מיְִֵֶֶַַָָָָ
נפרד היה ירד, כהיה למה, מ וירד ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָפע
ק  ת ב זה למה.  ונקר ,לידי לידיְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

.האר על ְֶַַָָֹפר 
 מברכי ,קטיול צאיי אמנה ני תא ְְְְְְֱִִִֵָָָָל
מעלה היה  מ  תוא , דה ה את ְֲֵֶֶַַַָָָָָָעליו
הרי  ,עד  ל מיה ל  ל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָריחת 
בכל לפניו,  תא  למ ה. וירד נמ  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָמ
את מבר , תא עט היה  רצה  ְֵֵֶֶַַָָָָָטע

.דה  לֶֶַַָה
למעלה, וידע מס ל והיה מעיו, ר מת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואז
ר נקרא  היה זה ועל העלי נה, חכמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמסל
רה ננה ולה אמנה, ני הי ואה ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָעה.

רכיה. ולדעת  ְְְְִֵֶַַַָָָָלהסל
נמ א  תוא?ה תב מה אמ נה, ני צא ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹ

יב) טת(במדבר ?ט ה מה .ולקט  הע טְְְֶַָָָָָ
אמנה. ני הי א  מ ,לעצמ קחיל ְְְְֱִִֵֶַָָָָֹהי
דכה  דכ א ברחי וטחנ ?ה ת ב ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹמה
לא  ה אא זה? לכל  תא הטריח  מי  .'ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹוג

אמנה. ני  ְֱֵָָהי
דר הא, מאמיני א  תא זה מְֲִִֶֶַַָָָֹ
להטריח ציר וה דרכיו, להסל צי ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹלא 
לא  אלי  ולילה, י  מז אחר  י ל  עצמ ְְֶַַַַַָָָָָֹאת 
זה? את לה גר מי  .לח ת ביד ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיעלה
ולקט  ט ,א  א אמנה. ני  אינ  ְְְֱִֵֵֶַָָָָָמ
עליו. להטריח  צי ור ,עצמ ל  טת  ט ְְְְְִִֶַַַַָָָָ
ה הרחה ל אחר .ברחי וטחנ ת ב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָזה
 טע טעמ והיה  ת ב אא , בידיה עלה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא 

זה? את   לה גר מי יתר. ולא ,מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹל ד
אמנה. ני  הי א  ְֱִֵֶָָֹמ

,מריא  י ?מה לד ה מה יסי, רי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מה ,מריא וי . מתר מ  נ ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָהיה
מתה ה א ,גוני לכה מתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָהד
 מה לד  אמר, יהדה רי . גוני ְְְְִִֶַַַַַָָָָָלכ ה

.מה ְִֶֶַַיניקת 

מי  וכי   לקט  אכל לפי אי אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָָר י
לקט יתר  אכל מי מעט, לקט מעט  ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַאכל 
והמעיט הר ה  יהע לא ת ב והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיתר?
.קטיל ,כליא תא לפי אא החסיר? ְְְְִִִִֶֶֶָָֹלא 
  מ .תא אכל  היה מי   אכל ְְִִֵֶַָָָָָמ מע 

. אכילת כת ב ֲִָָֹלא

ואמר אמה א עבד אד אחז  אמר ? ה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָמה
י! הא זה עבד ואמר : חבר א . ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָהא
נפ ת ה :לה אמר .לדי מה לפני ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹקרב
 אמר זה? ל בית נפת  וכה , ביתְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מחר , לקט מה:  לה אמר  עה  ת וא .ְְְִֶֶַָָָָָָָָֹוכ
לפני   בא ,ולקט  יצא למחר  אלי. יבא אחד ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹוכל
 א .תא מדד  והיה ,ה את  לפניו  מ ְְִֵֶֶַָָָָָָֹמ ה.
ל העמר  תא את  מצא  זה ל עבד  תֶֶֶֶֶֶֶָָָֹא
ונפ נפ לכל אחד עמר  הרי  הה,  ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעבד
מאכל תא חסר ונמצא  לזה מדד .ית ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמ
ונפ נפ לכל אחד  ועמר ,  ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבד
זה הא! זה ל העבד  פסק: אמר .ית ִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ
לללת עמר  וכתב . לקט אכל לפי אי ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹֻתב

.תיכנפ ְְִֵֶַַֹמסר 

הזהר¬ −נחלי כטֲֵַַַ

סד ת את לדעת  ה ה עיל לא ולה ,  לח הרעי  יה מע את  וגילה  תט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת
הנ"ל. החיד"א דברי ְְִֵַָה רה 

 אמ,אי רד ה ז הר למד  אמת , בת רת  הא ר ד ה אמי מי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
עלה מני להית וזכה ,מ טע זה  ימר הדה כינה א מת ק  מי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.רית  ה ל אמ נה  מ ני אינ עליו מגה  עצמ זה  ,ד ה זהר ללמד  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹר צה
וא ,לנפ ואי  ל אי הרה, סדת  להבי זכה ולא טע לא   ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוכראה

זה גל ל לו.חזר ורפא יב  אלי ה דר , דר  ע ת מה   וית  ויר יז ה, א , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

זמ ינידע לה צל לייכ  ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה  יראל   אר  אי ה ר, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
!!!אט ְִַָָמ צצת

ה קלרב מהגה "צ מע  לי  סר אלגאחד לי יה דה ספררי מחר  על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
.ד ה ה הר על   ַַַַַָָֻה

הע ל,הגה "צ על רצה  ימ "ש  היטלער לחמת  ראה זצ"ל  אלג לי יה דה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 
מ פחדערמ די ה ה ל את לאד להר ג  לה מיד ה דה  לארצנ יע  אד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

,ד ה הר תב י חאי   מע ור י  הית אמר ,  על  ח"ו . יונ  ט  זק ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹועד 
מל תא  יפק א י כלכספרא יהדי ל די  ד ה ל ההר   לתר התחיל  , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ה הר על  הרא ה פר לאר צא י ואמר  ,דה ההר  את וללמד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלהבי
מ פר  הרא  ר ה לאר צא י היה  וכ דלה , מ לה לרע  יהיה ד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָה
הצליח ולא  ימ "ש . היטלער  ל ה לחמה ונגמרה  מ לה להרע  ל היה אז  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹה הר,

ה דה . לארצנ להיע  ְְְְְִֵַַַַָָזממ

כמ ציר  ערבי   לי וחצי  אחד מעט  וי מא, לרחמי קיזק אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
כל דה ההר  את ילמד  א ,חיט אנ לכ ח"ו , די יה מלי 15 את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלחל
נצל ו אי אחת, נה  ההר  ל יגמר אחד ל   וכ ת, 15 עד ע ר  וי  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹי
 לייר החרדית עדה  " ה חברי ל  ניהר דלי  תב מ מ יח , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמחבלי
 מ יפק א ספרא ע "ה י חאי      מע ר י  הבטחת  תרפ"א  נת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָעיה "ק

רחמי. ְֲֵַָָגלתא

,סדרואכ לפי ד ה ה הר ספר  את  מס הע למי" ההר  "מפעל  אני  י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה לחמה נפסקה  מ  ה תא ה נה, חדי לי"ב  רכי בי "ב הדס המי,  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָה

– טבת ח "י  עד סלו [מל' ני ג' לפני טבת חד עה , יצקה  ע פרת (למסרל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(2008 דצמר 27  יתשס"ט בכסלו 2009)ל ' בינואר 18אחרי (ל ,לבית יאנ מלי  וחזר .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
בע ת. ה בר  קה  גל ת  היְְֶַָָָָָָָ

והארות הוספות
לאלפי כ. ה עד הצטר !ה עד מי.ְְֲִִִֵֵַַַָָָהצטרה ההר  מ פר  מדיְִִִֵֶַַַַֹה



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ ל 

"חד"אחר  ע תב , היה הערבי ב ע  רק ילי ה רב , מ בית  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
 יאנ ה  אצלנ עבד הא ב ע ת   ל ה וכל ,מ לבית  לה יע צריכי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהי
 ואחר  ה מי, לד דה ה הר את לסר הפסק, לי לעת מעת 2630  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלער
ה הר הפר  גמר  וג ,מהטילי מ ית ל את  היל ה דל  ה ס לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנדע 
ל למק קר ב  אחד טיל  רק [וה יע ה לחמה. נגמרה  מ  ה תא ד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

.[ל קרה  א ד ל  נס היה וג ,אט צצת   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמחנה 

ע.וגד מאד לי ד ינ הי יצקה  עפרת  עי מלחמת  אתוראינ נינ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
,י לר תא קח לפני ע ד ההר , ספרי הדסת ידי  על   ר ,גלי ה י ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה

 יי ל ינ בר י דה ההר  הפצת סקי ע .כארק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

והארות הוספות
תנחומאכא. במדרש  כה)אמרו פרק  "ויבא (בשלח ,

חסמא  ב אליעזר  רבי ישראל",  ע וילח עמלק
איוב ידי  על הוא ומפורש  רשו זה מקרא אומר

ח)שנאמר וגו'(איוב בצה" בלא גומא "היגאה
לחיות לישראל אפשר אי   כ אפשר , שאי  כש
ולפי  תורה , בדברי מתעסקי כ  א אלא 
בא  השונא  לפיכ תורה , מדברי ישראל שפירשו
החטא  על אלא  בא השונא אי ולעול ,עליה

עמלק. ויבא נאמר לכ העבירה, ועל
 ידיה שרפו אלא  רפידי אי אומרי אחרי ...
את וכ ,עליה בא עמלק ולפיכ התורה, מ
 ידי רפיו ידי על  אלא  בא  השונא  שאי מוצא

שנאמר התורה, י"ב)מ ב' כהכי(ד"ה "ויהי
וכל ה' תורת את עזב  וכחזקתו רחבע מלכות
מל שישק "עלה ענשו ? ומה עמו" ישראל
ה' בית  אוצרות את ויקח  ירושלי על מצרי
את ויקח  לקח  הכל  ואת ,המל בית  אוצרות  ואת 

שלמה" עשה אשר הזהב מגני  י"ד)כל א '  מלכי).
ויחי פרשת  תנחומא י')ובמדרש ביי(פרק  "כבס ...

יי אי סותו"... ענבי ובד" יי מרוב לבושו"
שנאמר תורה, א)אלא  מיי(שיר דודי טובי "כי

מכא "מיי עיני "חכלילי " היי בית אל הביאני
מיינה לי לי חי אצלו הרבה שהתורה למד  את 
יהיו א התורה בזכות  שני ולב תורה, של

ילבינו כשלג כשני א)חטאיכ .(ישעיה
הקדוש  החיי יא)ובאור פסוק מט  פרק  ,(בראשית

ז "ל אומר  דר על  יתבאר   וגו' " ביי "כבס
בראשית) פרשת חדש יגלה(בזוהר שבו ד ' גלות כי 

מצות ישראל ביד שתהיה  צרי העצו הגואל
התורה רמז עסק ולזה  מבוא, יתעכב זה וזולת  ,

המל של  כוחו כי פירוש  וגו', כבס באומרו
התורה, עסק בחינת  הוא שמו, שילה המצופה
מה ועיי תורה, של ביינה ישראל שיתעסקו

ב)שפירשתי בית(שהש"ר אל  "הביאני בפסוק
שהוא  לבושו יהיה באמצעותה כי  ואמר  ,"היי

ללובשו. אליו נכו למלכות, כינוי
 א כי לומר , נתכוו  וגו' "ענבי ובד" ואומרו
בנו שאי פירוש  ,יי ימצא ולא הגאולה זמ יגיע
 ותוק עול  באמצעות  הגאולה תהיה תורה,
 כאומר לישראל , האומות  יצירו אשר  הגלות

צז :)ז"ל יהיה(סנהדרי ולא הנחת  ק כשיגיע כי
קשה  מל לה יעמיד  לגואל זכות  בישראל
כי  ,ענבי ובד אומרו והוא וכו',  כהמ
ויתבררו הנפשות  יזדככו היסורי באמצעות 
באמצעות שיתבררו  כדר הקדושה, ניצוצי
וזו נאה מלאכתו שזו אלא התורה, בחינת 
כי  "ענבי" ואומרו נאה, בלתי מלאכתו
בישול כגמר הכנתה תגמר היסורי באמצעות 
ישלטו לא כי רמז ג ,הענבי  שה הגפ פרי
או ענ או איל לזמור  ד לשפו האומות

.גרגרי פירוש ,ענבי אלא אשכול
למטה קטנה מדרגה לרמוז  "סותה", ואמר
ההכרחי, כיסוי לשו ירצה הסות כי מהסותא
בי יהיה גדול הפרש כי בזה והכוונה מסוה, לשו
אז  והמצוה, התורה באמצעות  הגאולה תהיה א
באמצעות תהיה לא ,עליו מלכות בגילוי יגלה

הזהר¬ −נחלי לאֲֵַַַ

רק בזכת ,הינ מל תא", יפק א "ספרא דה ה הר  ברי  מיתק זה , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מ ה , להבי נכל  כעת ,עלינ עברה  הט ה ה לת   מ יצא  ה פר  ל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מ י י בר  המח ק" ה"הר  את נ ינ א(הר המי"  ")מ קר ב אז  , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
חי  מאילנא למטע י ראל דעתידי  בגי" לעיל האמ רה  הר"י להבטחת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָנז ה

רחמי". גלתא מ י יפק ההר  ספר  האי  איהְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ע מרי ה גיאה  את נע ה לא  ורתי, ְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹ
הגה"צ קל ל מ ע רצ א ראי ני ְְְִִֶַַָָָָֹהר

זצ"ל !!! ה ַַַַַָֻעל

מא תב"ה לליוכ ייבת  בר כינְְְְְִִִֵֶָָ
 דרכיה ללכת יחד  מתאחדי די יה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאלפי

יע יהדי ל  ,דה הז הר  את  להפי זי "ע, ל ע דלי  ל נהל ל  ס ה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
 עתידי בגי" הבטיח:   ל ה עליו ינר מ ה  כמ ,דה הזהר ספר  ל  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָעל

ההר, ספר   איה חי , מאילנא " למטע" רחמי".יראל  ל תא  מ י יפק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

והארות הוספות
עני  בבחינת יהיה בישראל  תהיה אשר  הנקמה

וגו' ט')ורוכב ט' .(זכריה
על לציו ראשו בפירושו הקדוש החיי ובאור 

השירי ד)שיר ב הי(פרק  ית אל  ֱִִִֵֶַַָ"הביאני
יש  ביי כי דע וז"ל: פירש , אהבה", עלי ְְֲִַַָָודגל
 ה ביי אשר דברי ד' וכנגד ...דברי ארבעה
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד"ס ... בתורה
חדש בזוהר שכתוב מה כא שרמז  נראה
 הצדיקי ע הקב "ה שמשתעשע בשעשוע

עכ"ל. ,עד בג
סוטה ע "א)ובמסכת  כ"א  מכבה(ד עבירה ד"א ,

 רבי מי שנאמר  תורה  מכבה עבירה ואי מצוה
פירש : ש וברש "י האהבה. את לכבות  יוכלו לא 

דכתיב תורה זו  האהבה את ב)לכבות  (שיר

סוד. יי אהבה, עלי ודגלו היי בית אל הביאני
אבות  מסכת  על כ')ובתוי"ט משנה  ד כתב:(פרק  ,

חלק  כנגד  שהענבי פירשו המפרשי ורוב
וכ הנסתר  חלק  כנגד והיי שבתורה. הפשט

ל"ח .)אמרו סוד.(סנהדרי בגמטריא יי
השירי ד')ובשיר  ד' צאר (פרק  ויד  ְְִִֵַַָָ"מ דל

לטי  ל עליו ל י  גה אל לתלת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹני
מתיבתא... וריש פירש: יונת ובתרגו ,"ריִִַה

בית עמא  רחיצי עסק, דהוה דאורייתא ובאולפ
כל בידיהו אחדי כאילו בקרבא ומנצחי ישראל,
"שלטי  פירש : וברש "י ,דגיברי זיני מיני
ה' ובפסוק לישראל. מג שהתורה ,"הגבורי
 עי הר צב ה אמי עפרי ני די ְְְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָ"ני 
פריקי תרי פירש : יונת ובתרגו ,"יִַַ
בר ומשיח  דוד  בר  משיח   למפרק דעתידי
 ה פח  "עד ו' ובפסוק וכו'. ֶַַַָאפרי
ואל הר הר  אל לי א לליה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָונס
לי  אל המור": ב"צרור פירש  הב נה", ְְִַַָבעת 
ישראל לעשות סיני, הר זה המור  הר  אל 
מבריח מור שהקטרת כמו כי מור , מקוטרת 
פסקה סיני, הר ידי  על  כ ,רעי רוחות כל
אות ללב הלבונה", גבעת  "ואל ,זוהמת
כמו וזהו עכ"ל. לזכיות, החטאי כל ולהפו

לעיל, תנחומא במדרש  "ולב(ויחי)שכתוב
 חטאיכ יהיו א" התורה, בזכות "שני

ילבינו" כשלג א)כשני שזה(ישעיה עכ"ל. ,
לזכויות , שמהפ מאהבה לתשובה נית הכוח 
 שה תורה של יינה לימוד  ידי על כ כמו
 ומהפכי מאהבה, לתשובה זוכי התורה סודות

לזכויות . הכול



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ ל 

"חד"אחר  ע תב , היה הערבי ב ע  רק ילי ה רב , מ בית  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
 יאנ ה  אצלנ עבד הא ב ע ת   ל ה וכל ,מ לבית  לה יע צריכי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהי
 ואחר  ה מי, לד דה ה הר את לסר הפסק, לי לעת מעת 2630  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלער
ה הר הפר  גמר  וג ,מהטילי מ ית ל את  היל ה דל  ה ס לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנדע 
ל למק קר ב  אחד טיל  רק [וה יע ה לחמה. נגמרה  מ  ה תא ד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

.[ל קרה  א ד ל  נס היה וג ,אט צצת   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמחנה 

ע.וגד מאד לי ד ינ הי יצקה  עפרת  עי מלחמת  אתוראינ נינ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
,י לר תא קח לפני ע ד ההר , ספרי הדסת ידי  על   ר ,גלי ה י ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה

 יי ל ינ בר י דה ההר  הפצת סקי ע .כארק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

והארות הוספות
תנחומאכא. במדרש  כה)אמרו פרק  "ויבא (בשלח ,

חסמא  ב אליעזר  רבי ישראל",  ע וילח עמלק
איוב ידי  על הוא ומפורש  רשו זה מקרא אומר

ח)שנאמר וגו'(איוב בצה" בלא גומא "היגאה
לחיות לישראל אפשר אי   כ אפשר , שאי  כש
ולפי  תורה , בדברי מתעסקי כ  א אלא 
בא  השונא  לפיכ תורה , מדברי ישראל שפירשו
החטא  על אלא  בא השונא אי ולעול ,עליה

עמלק. ויבא נאמר לכ העבירה, ועל
 ידיה שרפו אלא  רפידי אי אומרי אחרי ...
את וכ ,עליה בא עמלק ולפיכ התורה, מ
 ידי רפיו ידי על  אלא  בא  השונא  שאי מוצא

שנאמר התורה, י"ב)מ ב' כהכי(ד"ה "ויהי
וכל ה' תורת את עזב  וכחזקתו רחבע מלכות
מל שישק "עלה ענשו ? ומה עמו" ישראל
ה' בית  אוצרות את ויקח  ירושלי על מצרי
את ויקח  לקח  הכל  ואת ,המל בית  אוצרות  ואת 

שלמה" עשה אשר הזהב מגני  י"ד)כל א '  מלכי).
ויחי פרשת  תנחומא י')ובמדרש ביי(פרק  "כבס ...

יי אי סותו"... ענבי ובד" יי מרוב לבושו"
שנאמר תורה, א)אלא  מיי(שיר דודי טובי "כי

מכא "מיי עיני "חכלילי " היי בית אל הביאני
מיינה לי לי חי אצלו הרבה שהתורה למד  את 
יהיו א התורה בזכות  שני ולב תורה, של

ילבינו כשלג כשני א)חטאיכ .(ישעיה
הקדוש  החיי יא)ובאור פסוק מט  פרק  ,(בראשית

ז "ל אומר  דר על  יתבאר   וגו' " ביי "כבס
בראשית) פרשת חדש יגלה(בזוהר שבו ד ' גלות כי 

מצות ישראל ביד שתהיה  צרי העצו הגואל
התורה רמז עסק ולזה  מבוא, יתעכב זה וזולת  ,

המל של  כוחו כי פירוש  וגו', כבס באומרו
התורה, עסק בחינת  הוא שמו, שילה המצופה
מה ועיי תורה, של ביינה ישראל שיתעסקו

ב)שפירשתי בית(שהש"ר אל  "הביאני בפסוק
שהוא  לבושו יהיה באמצעותה כי  ואמר  ,"היי

ללובשו. אליו נכו למלכות, כינוי
 א כי לומר , נתכוו  וגו' "ענבי ובד" ואומרו
בנו שאי פירוש  ,יי ימצא ולא הגאולה זמ יגיע
 ותוק עול  באמצעות  הגאולה תהיה תורה,
 כאומר לישראל , האומות  יצירו אשר  הגלות

צז :)ז"ל יהיה(סנהדרי ולא הנחת  ק כשיגיע כי
קשה  מל לה יעמיד  לגואל זכות  בישראל
כי  ,ענבי ובד אומרו והוא וכו',  כהמ
ויתבררו הנפשות  יזדככו היסורי באמצעות 
באמצעות שיתבררו  כדר הקדושה, ניצוצי
וזו נאה מלאכתו שזו אלא התורה, בחינת 
כי  "ענבי" ואומרו נאה, בלתי מלאכתו
בישול כגמר הכנתה תגמר היסורי באמצעות 
ישלטו לא כי רמז ג ,הענבי  שה הגפ פרי
או ענ או איל לזמור  ד לשפו האומות

.גרגרי פירוש ,ענבי אלא אשכול
למטה קטנה מדרגה לרמוז  "סותה", ואמר
ההכרחי, כיסוי לשו ירצה הסות כי מהסותא
בי יהיה גדול הפרש כי בזה והכוונה מסוה, לשו
אז  והמצוה, התורה באמצעות  הגאולה תהיה א
באמצעות תהיה לא ,עליו מלכות בגילוי יגלה

הזהר¬ −נחלי לאֲֵַַַ

רק בזכת ,הינ מל תא", יפק א "ספרא דה ה הר  ברי  מיתק זה , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מ ה , להבי נכל  כעת ,עלינ עברה  הט ה ה לת   מ יצא  ה פר  ל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מ י י בר  המח ק" ה"הר  את נ ינ א(הר המי"  ")מ קר ב אז  , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
חי  מאילנא למטע י ראל דעתידי  בגי" לעיל האמ רה  הר"י להבטחת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָנז ה

רחמי". גלתא מ י יפק ההר  ספר  האי  איהְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ע מרי ה גיאה  את נע ה לא  ורתי, ְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹ
הגה"צ קל ל מ ע רצ א ראי ני ְְְִִֶַַָָָָֹהר

זצ"ל !!! ה ַַַַַָֻעל

מא תב"ה לליוכ ייבת  בר כינְְְְְִִִֵֶָָ
 דרכיה ללכת יחד  מתאחדי די יה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאלפי

יע יהדי ל  ,דה הז הר  את  להפי זי "ע, ל ע דלי  ל נהל ל  ס ה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
 עתידי בגי" הבטיח:   ל ה עליו ינר מ ה  כמ ,דה הזהר ספר  ל  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָעל

ההר, ספר   איה חי , מאילנא " למטע" רחמי".יראל  ל תא  מ י יפק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

והארות הוספות
עני  בבחינת יהיה בישראל  תהיה אשר  הנקמה

וגו' ט')ורוכב ט' .(זכריה
על לציו ראשו בפירושו הקדוש החיי ובאור 

השירי ד)שיר ב הי(פרק  ית אל  ֱִִִֵֶַַָ"הביאני
יש  ביי כי דע וז"ל: פירש , אהבה", עלי ְְֲִַַָָודגל
 ה ביי אשר דברי ד' וכנגד ...דברי ארבעה
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד"ס ... בתורה
חדש בזוהר שכתוב מה כא שרמז  נראה
 הצדיקי ע הקב "ה שמשתעשע בשעשוע

עכ"ל. ,עד בג
סוטה ע "א)ובמסכת  כ"א  מכבה(ד עבירה ד"א ,

 רבי מי שנאמר  תורה  מכבה עבירה ואי מצוה
פירש : ש וברש "י האהבה. את לכבות  יוכלו לא 

דכתיב תורה זו  האהבה את ב)לכבות  (שיר

סוד. יי אהבה, עלי ודגלו היי בית אל הביאני
אבות  מסכת  על כ')ובתוי"ט משנה  ד כתב:(פרק  ,

חלק  כנגד  שהענבי פירשו המפרשי ורוב
וכ הנסתר  חלק  כנגד והיי שבתורה. הפשט

ל"ח .)אמרו סוד.(סנהדרי בגמטריא יי
השירי ד')ובשיר  ד' צאר (פרק  ויד  ְְִִֵַַָָ"מ דל

לטי  ל עליו ל י  גה אל לתלת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹני
מתיבתא... וריש פירש: יונת ובתרגו ,"ריִִַה

בית עמא  רחיצי עסק, דהוה דאורייתא ובאולפ
כל בידיהו אחדי כאילו בקרבא ומנצחי ישראל,
"שלטי  פירש : וברש "י ,דגיברי זיני מיני
ה' ובפסוק לישראל. מג שהתורה ,"הגבורי
 עי הר צב ה אמי עפרי ני די ְְְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָ"ני 
פריקי תרי פירש : יונת ובתרגו ,"יִַַ
בר ומשיח  דוד  בר  משיח   למפרק דעתידי
 ה פח  "עד ו' ובפסוק וכו'. ֶַַַָאפרי
ואל הר הר  אל לי א לליה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָונס
לי  אל המור": ב"צרור פירש  הב נה", ְְִַַָבעת 
ישראל לעשות סיני, הר זה המור  הר  אל 
מבריח מור שהקטרת כמו כי מור , מקוטרת 
פסקה סיני, הר ידי  על  כ ,רעי רוחות כל
אות ללב הלבונה", גבעת  "ואל ,זוהמת
כמו וזהו עכ"ל. לזכיות, החטאי כל ולהפו

לעיל, תנחומא במדרש  "ולב(ויחי)שכתוב
 חטאיכ יהיו א" התורה, בזכות "שני

ילבינו" כשלג א)כשני שזה(ישעיה עכ"ל. ,
לזכויות , שמהפ מאהבה לתשובה נית הכוח 
 שה תורה של יינה לימוד  ידי על כ כמו
 ומהפכי מאהבה, לתשובה זוכי התורה סודות

לזכויות . הכול



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ לב

:ר יצא יד על  ההר, ספר  הא י הח מאיל לטע יראל עתידי  מ ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.רחמי הל ת ְֲִִַַָמ

הדעל ז הר  ילמד יראל וכל רה , ונתק ה אלה , למע ונתמסר  א  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
כ בואי  הא, ל לע ל וטב  ה ה , ל ע  ריא , ע ה  אה  וא , י ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָכל
יעיד   בעצמ ד כב ה יח  ,ריהמא כי ה מ להי ת זה רצ ויהי  ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻנאל ,
 הקריב ,מי ל לד נ ,יקרי  דייה ,  על  הע י". תזכ" – ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָעלינ
,ננפ לפדת לגר ,צרנלי ר ח נחת לעת ה דה, ה כינה  למע תיכְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמד

.ד ה זהר ת ה  י כל  ד ְְְִַַַַָָָול

"!הע גאת חלק י  ל העי!  תזכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ
ואמר :התא  ציק עפליטת ,ל בא צנק יראל ע ה יח ,  מל בא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

אחד ל יבח הה רת עיניו ה יח  מל נ ית האת  עת  ,מחי י ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהע
 יטוי פליאה  עיניה ירימ  ,ע אצ ויראה יד  ירי לפתע מעיו, לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻואחד
: מס יהדי על  אצע  תהפנ ויאמר,  לק את  ה יח מל ימיע אז ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻחזה,
על ויה די יה די ל  על יראה  ."!הע גאת  חלק י ל ה עי!  תזכ"ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

. יאת  למע בעצמ הלואי  ד כב ה יח ,ריאה כי ה מ להי ת ז ה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
הע י". תזכ" – עלינ ְְְִִִִֵַָָיעיד

ה כינהעל למע תיכק מ הקריב ,מי  ל ל ד נ , יקרי דייה ,  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
נ  ק נז ה אחד נוכ ,ננפ לפדת  לגר ,צרנלי רח  נחת  לעת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻה דה ,
 קראת" לתבסג  י אתגליא האי רא  "ז אה יחאי  ר  מע הר י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָנב את

" ,ויגאלנ יב א פיי מל יחנ מ וד  ,עינינ ותחזנה אלקינ,עזר ר " והדר " ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
,עלינ  תמלכ בד יגה ,נמג רנצ ה' ר ח עליו ונחה  ,חלקינ חי  א ל זאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹב כר 

,נ מל י עת  ,נ נפ ותגל ,ינ ל י מח אר ואז  את  לקל יחד אחד נ ונל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
 אמ  ימינ מהרה ה יח מל .ני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ‰




