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יקוני ַהזֹוַהר ָואֹור ַהזֹוַהר תמונת ספרי תִּ

ַרֲחִמים: ְזכּות ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ בִּ
ִאיהּו ַהאי  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ ֲעִתיִדין ִישְׂ ִגין דַּ בְּ
ְרּגּום ִלְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש]:  ַרֲחֵמי. [תַּ יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
הּוא ֵסֶפר  ים שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ִמשּּׁום שֶׁ
ַרֲחִמים. (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהּזַֹהר ַהזֶּה, ַעל ָידוֹ 
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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ל  כָּ ָהֲאִר"י  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים  זַֹהר  בְּ עֹוֵסק  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  דֹוֵרנּו  א. בְּ
ָפה ְוַלחּוץ ֵעֶסק ּתֹוָרתוֹ הּוא ִמן ַהשָּׂ

ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ עֹוֵסק  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ָהַאֲחרוֹן,  ַהזֶּה  ּדֹור  בַּ
ִמְקָרא  בְּ לּוָלה  בְּ ַלנֶֶּפׁש,  ׁש  ַממָּ ים  ַחיִּ ֵהם  שֶׁ ָהֲאִר"י  ָמָרן  ְוִכְתֵבי 
עֹוֵסק  ל ּתֹוָרתוֹ שֶׁ כָּ ָנה ּוְבַתְלמּוד ּופֹוְסִקים, ֵיַדע ֶנֱאָמָנה שֶׁ ּוְבִמשְׁ
ים ְוֶהָאָרה ַלנֶֶּפׁש,  ַחיִּ דֹוֵאג, ְוֵאין לוֹ ֵעֶסק בַּ ָפה ְוַלחּוץ, כְּ הּוא ִמשָּׂ
ִלְהיֹות  א  ֶאלָּ ּתֹוָרה  בַּ עֹוֵסק  ְוֵאינוֹ  אּות,  ְוַרמָּ ָטעּות  כֻּּלוֹ  ְוהּוא 
ַעל  ֵרר  תָּ ּוְלִהשְׂ ַהּדֹור  דֹול  גְּ ְורֹאׁש  ַרב  ִלְהיֹות  ם,  שֵׁ י  ֵמַאְנשֵׁ

ים... ַחיִּ ים ְולֹא ֵחֶלק בַּ ִרּיֹות, ְוֵאין לוֹ ַחיִּ ַהבְּ

א  ֶאלָּ ֶעְליֹוָנה  א  ִכיְנתָּ יְך שְׁ ְלַהְמשִׁ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ָהַאֲחרוֹן  ַהזֶּה  ּוַבּדֹור 
רּוַח  נֶֶּאְמרּו בְּ ְלַבד שֶׁ ים ִויַטאל בִּ ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ
ִלי  ָיִמים ִמבְּ ים אֹוֵהב  ַהּקֶֹדׁש, ּוַבּדֹור ַהזֶּה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ
עֹוָלם  בָּ א  ַהבָּ עֹוָלם  טֹוב  ִלְראֹות  ה  ְקֻדשָּׁ י  ְלתִּ בִּ יֹום  ְלַבּלֹות 
ְלַבד  ים ִויַטאל בִּ ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ק בְּ ַהזֶּה, ִיְדבַּ
ת ֵעֶקב ז', י"ט) ָרשַׁ ָרָכה פָּ (ֵהיַכל ַהבְּ רּוַח ַהּקֶֹדׁש.  נֶֶּאְמרּו בְּ שֶׁ

ל  שֶׁ ִריָאה  ַהבְּ ִסְדֵרי  ְלָכל  ַהשֶֹּׁרׁש  הּוא  ִלים  ַהכֵּ ִביַרת  שְׁ ִעְנַין 
ַרת  ל ִעְנַין ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. ַמטְּ ָרׁש כָּ ּוָבּה ִנשְׁ ִנין,  ית ַאְלֵפי שְׁ שִׁ
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ִלּמּוד  ַרת  ּוַמטְּ ִלים  ַהכֵּ ִביַרת  שְׁ א  נֹושֵׂ בְּ ָהִעּיּון 
מּוָדעּות ָהָאָדם ֶאת ּגֶֹדל ֻחְמַרת  ְכָלל, ֵהם ַעל ְמַנת ְלַהְכִניס בְּ בִּ
ּקּון  ַהתִּ ּגֶֹדל  תוֹ  ּוְלֻעמָּ ֲעוֹונֹוָתיו,  ְיֵדי  ַעל  ה  עֹושֶׂ שֶׁ ְלקּוִלים  ַהקִּ
ל  ִריַאת כָּ ְכִלית בְּ ְצוֹות. תַּ ה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהמִּ ַהנֲַּעשֶׂ
לּוִלים  כְּ ִריָאה  ַהבְּ ּכֹחֹות  ל  כָּ ָרֵאל.  ִישְׂ ַעם  ֲעבּור  ָהָיה  ָהעֹוָלמֹות 
ַעל  ים  נֲַּעשִׂ שֶׁ ה  ּוַמֲעשֶׂ ּבּור  דִּ ָבה  ַמֲחשָׁ ל  כָּ ְוָלֵכן  ְחּתוֹן,  ַהתַּ ָאָדם  בָּ
ִריָאה ְלהֹוִריד ֵאֶליָה  ָללּות ַהבְּ יִעים ַעל כְּ פִּ ָרֵאל, ַמשְׁ שְׂ ְיֵדי ֶנֶפׁש ִמיִּ
ָאָדם הּוא  ִחיָרה בָּ לֹום. ׁשֶֹרׁש ַהבְּ ָרָכה, אוֹ ְלֵהֶפְך ַחס ְושָׁ ַפע בְּ שֶׁ
ְטָרא  ַהסִּ ְוכַֹח  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ּכַֹח  ים,  יִּ ָהְפכִּ ּכֹחֹות  ֵני  שְׁ ּבוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ֶזה  בָּ
ְוַהיֵֶּצר  ַהּטֹוב  ַהיֵֶּצר  ֵהם  שֶׁ ָלֶזה,  ֶזה  ִדים  ִמְתַנגְּ ֵהם  שֶׁ ָאֳחָרא 
ְלַהְכִריַע  ַהְיכֶֹלת  ּובוֹ  ֵאּלּו,  ּכֹחֹות  ב'  ין  בֵּ ִנְמָצא  ָהָאָדם  ָהַרע. 
ָהעֹוָלמֹות,  ְוָכל  ּה  כֻּלָּ ִריָאה  ַהבְּ ִסְדֵרי  ל  כָּ ר.  ִיְגבַּ ַצד  ֵאיֶזה 
מֹות  ר ִנשְׁ ָרֵאל, ְוָלֵכן ִמְספַּ שְׂ ל ֶנֶפׁש ִמיִּ ל כָּ ְבִחיָרה זוֹ שֶׁ לּוִיים בִּ תְּ
ים  ָרִטיִּ פְּ ּקּוִנים  תִּ ֵיׁש  ֶנֶפׁש  ָכל  לְּ שֶׁ ְמֻיֶחֶדת,  ַכוָָּנה  בְּ הּוא  ָרֵאל  ִישְׂ

ָמָתּה. ָכל ָהעֹוָלמֹות, ְלִפי שֶֹׁרׁש ִנשְׁ בְּ
ַתח א  ִלים - פֶּ ִביַרת ַהכֵּ ָעִרים ְנִתיב שְׁ ְתֵחי שְׁ (פִּ

ִלים - ׁשֶֹרׁש ְלִסְטָרא ָאֳחָרא) ִביַרת ַהכֵּ שְׁ

ְכִלית ִלּמּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ב. תַּ

ְואַֹמר  ָהֱאֶמת,  ָחְכַמת  ִלּמּוד  ְכִלית  תַּ ִהיא  ַמה  ִנְלַמד  ֶזה  ֶפַתח  בְּ
ְוֵאיְך  ַרְך  ִיְתבָּ גָָּחתוֹ  ַהשְׁ ֶרְך  דֶּ ְלָהִבין  ָלנּו  ַלֲעזֹר  ָאה  בָּ זוֹ  ָחְכָמה  שֶׁ
ַבע  קָּ שֶׁ ֵסֶדר  י  פִּ ַעל  ָרִטית  פְּ גָָּחה  ַהשְׁ בְּ ִנְבָרָאיו  ֶאת  ַמְנִהיג  הּוא 
ּוְבִמְצוֹוֶתיָה,  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרה  בַּ ֶפת  קֶּ תַּ שְׁ ַהמִּ ִריָאה  ַהבְּ ֶבת  ַמְחשֶׁ בְּ
עֹוָלם  ן  ְלַתקֵּ ַרְך  ִיְתבָּ ְרצֹונוֹ  ָלם  ִנשְׁ ֲעבֹוָדֵתנּו  ְיֵדי  ַעל  ֵאיְך  ְוָלַדַעת 
ִהיא,  ִריָאה  ַהבְּ ְכִלית  תַּ שֶׁ יר  ַמְסבִּ ֵכן  מוֹ  כְּ ַד"י.  שַׁ ַמְלכּות  בְּ
יג  ִהשִּׂ ַרְך, ִויַקיֵּם ַמה שֶּׁ ִיְתבָּ יג ְרצֹונוֹ  ק ְלקֹונוֹ, ְוַישִּׂ ָהָאָדם ִיְדבַּ שֶׁ

י. ֵמְרצֹונוֹ ָהֲאִמתִּ
ַתח א) ְמצּום - פֶּ ָעִרים ְנִתיב ַהצִּ ְתֵחי שְׁ (ֵסֶפר פִּ

ִלּפֹות.  זוֹ הּוא ְמזוֹן ַהקְּ ר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה כָּ ָלה ֲאשֶׁ אֵרי ַקבָּ ְונֹוַדע ִממָּ
ִמיֵני  ל  כָּ אֹותוֹ  חֹוְטִפין  ֶכף  תֵּ יו,  ִמפִּ ּמֹוִציא  שֶׁ ְוִדּבּור  ּבּור  דִּ ְוָכל 
עֹוָלם.  יִקין בָּ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִנְבָרִאין ִמזֶּה ִמיֵני ַמזִּ ּתֹות ָהָרעֹות ְוַהסִּ כִּ
ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי  ִהנֵּה  י  ֶזה כִּ ֵהיֵטב בָּ ן ָאַמר: ְרֵאה  ְוַעל כֵּ
ְפׁשּוטוֹ,  נֱֶּאַמר אוֹ ֲאִפּלּו כִּ הּוא ַהּתֹוָרה כַּ ָאנִֹכי שֶׁ ָרָכה ּוְקָלָלה. שֶׁ בְּ
ָדם,  הּוא ְמַלמְּ לֹוַמר ַהּתֹוָרה שֶׁ ָאנִֹכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום, כְּ ה שֶּׁ מַּ שֶׁ
לּו  שְׁ ִעים ִיכָּ ָרָכה ּוְקָלָלה. ְוִהזֵָּהר ֵהיֵטב ָלֵצאת ִמן גֶֶּדר ּופשְׁ ֵיׁש ּבוֹ בְּ
ָאַמר  ְוָלֶזה  ָבם.  ֵיְלכּו  יִקים  ַצדִּ ֶגֶדר  בְּ ֵנס  ּוְלִהכָּ לֹום.  ְושָׁ ַחס  ָבם, 
ַעל  שֶׁ סּורּו.  תָּ ַעְצמוֹ  ֶרְך  ַהדֶּ ִמן  לֹוַמר  כְּ ֶרְך,  ַהדֶּ ִמן  ם  ְוַסְרתֶּ ן  ְלַהלָּ
ֵלב  ימּו  שִׂ תָּ ּלֹא  שֶׁ כְּ ֲעַקְלַקּלֹות  ָאְרחֹות  ְלכּו  תֵּ ַהּתֹוָרה  ֶרְך  דֶּ ְיֵדי 
הּוא  ֲאִני  ְולֹא  ָאנִֹכי  ָאַמר  שֶּׁ ה  מַּ שֶׁ ְוָאֵכן,  ָראּוי.  כָּ ַלֲעשֹׂוָתּה  ָעֶליָה 
ּלֹא ֶנֱאַמר  ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה. (ּוַמה שֶּׁ ת ָאנִֹכי ַהנֱֶּאַמר בִּ ז ַעל ִמלַּ ְלַרמֵּ
ת ק"ה.)  בָּ ְדָרׁשֹות ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (שַׁ ם ֲאִני הּוא כִּ שָׁ
ָתִבית ְיָהִבית  י כְּ ָאנָּא ַנְפשִׁ ִתיָבה ְיִהיָבא. אוֹ  ֲאִמיָרה ְנִעיָמה כְּ
ָמּה ְוִנְהֶיה  ים ֶחְלֵקנּו ִמּלֹוְמֵדי ּתֹוָרתוֹ ִלשְׁ ַרְך ָישִׂ ם ִיְתבָּ ְוכּו'). ְוַהשֵּׁ
יֹוְדֵעי  נּו  כֻּלָּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ָך  ַעמְּ ל  כָּ ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו 
ְמקֹומֹות.  ה  ַכמָּ בְּ ֶזה  ִחּבּוֵרנּו  בְּ ְוַעיֵּן  ָמּה.  ִלשְׁ ּתֹוָרֶתָך  ְולֹוְמֵדי 
ִביִעי  ַהשְּׁ ׁשֶֹרׁש  ָהִראׁשוֹן  ֵחֶלק  (בַּ ת  בָּ שַׁ ל  שֶׁ ִסּדּורוֹ  ּוְבִחּבּוֵרנּו 

ָמּה. ַאְרנּו ְקָצת ִעְנַין ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלשְׁ ָעָנף א') בֵּ
ֶרק יא) ת ְרֵאה - פֶּ ָרשַׁ ים פָּ ֵאר ַמִים ַחיִּ (בְּ

ָמה ָלה - ֵחֶלק א ַהְקדָּ בָּ ג. ֵסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהקַּ

י  ְלתִּ ְיֵדי ִלּמּוד בִּ ַיֲעקֹב? ַעל  ל  ם שֶׁ ֵלמּות ִאיׁש תָּ יַע ִלשְׁ ְוֵאיְך ְלַהגִּ
ֲהָלָכה  ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  בְּ ר  ְסתָּ ַהנִּ ְותֹוַרת  ְגֶלה  ַהנִּ ּתֹוַרת  ל  שֶׁ ּפֹוֵסק 
ַמִים,  שָּׁ בַּ נּוָזה  גְּ ִניָּה  ְוַהשְּׁ ָאֶרץ  בָּ לּוָיה  גְּ ָהִראׁשֹוָנה  י  כִּ ָלה.  ְוַקבָּ
ַמה  ִקּיּום  בְּ ְוֵאיְך?  ָיָדן.  ַעל  ֶאָחד  ה  ַהנֲַּעשֶׂ ָאָדם  ֵלב  בְּ ְוִיחּוָדן 
י  תֵּ שְׁ דִּ אָֹהִלים  ֵני  שְׁ אָֹהִלים,  ב  ֹישֵׁ ם  תָּ ִאיׁש  ַיֲעקֹב  בְּ נֱֶּאַמר  שֶּׁ
ּתֹוָרה  ְבִחיַנת  דִּ ָהֵעיַנִים  ִיחּוד  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְיינּו  רֹות,  ְזכָּ ַהנִּ ּתֹורֹות 
חּוד  ַהיִּ הּוא  ה,  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  ְבִחיַנת  דִּ ְוָהָאְזַנִים  ְכָתב,  בִּ שֶׁ
ְוָגלּוי  יֶהן.  תֵּ שְׁ ִמּכַֹח  ה  ַהנֲַּעשֶׂ ַהֲהָלָכה  רּור  בֵּ ְיֵדי  ַעל  ה  ַהנֲַּעשֶׂ
ָלה  בָּ ַהקַּ ּתֹוַרת  ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ית,  ִלישִׁ ַהשְּׁ ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ִיחּוָדן 
ָאְזַנִים.  דְּ ִמיָעה  ַמִים, שְׁ שָׁ ֲעָלה דְּ ַהמַּ ֶאְמַצע  ֵלב  בְּ ָרּה  ִעקָּ ר  ֲאשֶׁ
ֵעיַנִים. ּוְכַטַעם ָאְמָרם, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ֶאֶרץ ְרִאיָּה דְּ ה דְּ טָּ ְוַהמַּ
ים ַהּדֹוִמים  דֹושִׁ ל ֲחָכֶמיָה ַהקְּ ל ְסָבָרה ּוְסָבָרה שֶׁ ָמָרא ַעל כָּ גְּ בַּ
י  ַרבִּ א דְּ יבָּ לֹוִני, ַאלִּ י פְּ ַרבִּ א דְּ יבָּ ְלַמְלָאִכים ּוְגדֹוִלים ֵמֶהם, ַאלִּ
ָהֶאְמָצִעית  ית  ִלישִׁ ַהשְּׁ ה  ֻקדָּ ַהנְּ ִהיא  ִלּבוֹ!  ְלִפי  ּוֵפרּוׁשוֹ  לֹוִני,  פְּ
ֶאֶרץ  ְחּתֹוָנה דְּ ה ּוֵבין ַהתַּ ַעל פֶּ בְּ ַמִים ּתֹוָרה שֶׁ שָׁ ין ָהֶעְליֹוָנה דְּ בֵּ
ְצָטֵרְך  יִּ שֶׁ ַהּנֹוָרא  ְואֹורוֹ  ם  ַהשֵּׁ סֹוד  נּוז  גָּ ּוָבּה  ְכָתב.  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה 
ַהג'  ִיְתַיֲחדּו  ָאז  י  כִּ ְלַמְעָלה,  מוֹ  כְּ ה  ְלַמטָּ ּוְלָהִאיר  ט  שֵּׁ ְלִהְתפַּ
ְבִחיַנת  ָי"ה, בִּ ִריָא"ה ְיִציָר"ה ֲעשִׂ יָדן סֹוד ג' ָעְלִמין בְּ ְנֻקּדֹות דִּ
רּור ִניצֹוֵצי  ַתְכִלית בֵּ יַמְטִריָּא רפ"ח דְּ ָעִמים סֹוד יקו"ק גִּ ג' פְּ
ַהּתֹהּו,  עֹוַלם  ִליַטת  שְׁ ְזַמן  בִּ שֶׁ ִפיָלָתם  ִמנְּ ַוֲעִליָָּתם  ה  ְקֻדשָּׁ
יָלא חֹוֵזר ָאָדם ְלִהְתַיֵחד ִעם  ה, ּוִממֵּ ֻדשָּׁ ַוֲחָזָרָתם ֶאל ֵחיק ַהקְּ
ְיִגיָעה  רפ"ח,  יַמְטִריָּא  גִּ ִציָאה  ְוַהמְּ ַהְיִגיָעה  ִיחּוד  ַטַעם,  כְּ קֹונוֹ 
מוֹ. ּוְכַטַעם:  ַרְך שְׁ יֵדיּה ִיְתבָּ ְטָרא דִּ יָדן, ְמִציָאה ִמסִּ ְטָרא דִּ ִמסִּ

יַמְטִריָּה רפ"ח: ב ֶאָחד - אֶֹזן טֹוָבה ְוַעִין טֹוָבה, גִּ ַהלֵּ

טֹו"ב  יַמְטִריָּה  גִּ אקו"ק  ם  שֵׁ ַעת  דַּ ל  שֶׁ ְטָרא  ִמסִּ ֶזה  ְוִיחּוד 
ְו'ֶאת  ַמִים  ַה'שָּׁ ֶא'ת  ית:  ְבֵראשִׁ בִּ סּוק  פָּ בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ בְּ ָהָרמּוז 
דִֹלים  אֹרֹת ַהגְּ ֵני ַהמְּ ים ֶאָחד ַעל ָידוֹ, סֹוד ֶאת שְׁ ָה'ָאֶרץ, ַהנֲַּעשִׂ
ִדין, סֹוד  ן דְּ בַּ ִדין ְכחּושְׁ ן דְּ בַּ יַמְטִריָּה חּושְׁ ית א' ט"ז) גִּ ֵראשִׁ (בְּ
ִחיַנת  ִריְך הּוא בְּ א בְּ יּה, קּוְדשָׁ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ִיחּוד קּוְדשָׁ
הּות ְוִיחּוד ָהֱאמּוָנה  סֹוד ִהְזדַּ ִחיַנת ָאֶרץ, בְּ יּה בְּ ִכיְנתֵּ ַמִים ּושְׁ שָׁ
ְוַכיָּדּוַע  ַמִים,  שָׁ דְּ יֹום  אֹור  דְּ ַעת  ְוַהדַּ ֶאֶרץ,  דְּ ַלְיָלה  חֶֹשְך  דְּ
סּוק  פָּ ַעל  ת  בָּ שַׁ ֶכת  ַמסֶּ בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ת  ָרשַׁ ִמדְּ
יָך חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת,  ְעָיה ל"ג ו', ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעתֶּ ישַׁ בִּ
אֹות ָוא"ו ַהִחּבּור ַהְמַיֶחֶדת ַהב' ְקצֹות  בֹות דְּ נּוי ו' תֵּ סּוק ַהבָּ פָּ

ר ָלֵכן: יָדן, ֲאשֶׁ דִּ

 : ִגיַמְטִריָּה  בְּ  - ם  ַהשֵּׁ ַעת  דַּ ָהֱאמּוָנה  ם:  ַהשֵּׁ ַעת  דַּ ָהֱאמּוָנה 
ם: ַעת ַהשֵּׁ ָהֱאמּוָנה דַּ

ג' ְנֻקּדֹות  ָלה ַוֲהָלָכה, בְּ ָלה, ַקבָּ לּות ֲהָלָכה ְוַקבָּ לְּ ִהְתכַּ ְלִפיָכְך בְּ
בֹות  מוֹ, ִיחּוד ה' תֵּ ַרְך שְׁ ה ִיחּודוֹ ִיְתבָּ ר ְלֵעיל ִמְתגַּלֶּ ְזכַּ סת"ר ַהנִּ
נֶּה ֵהן ְלַמְעָלה  תַּ י ִמשְׁ ְלתִּ ָעִמים ֶאָחד ַהבִּ ר ג' פְּ ִמְספַּ ָהעֹולֹות כְּ

ֶאְמַצע. ְוַהְינּו: ה ֵהן בְּ ֵהן ְלַמטָּ

ִיחּוד  ָלה:  בָּ ְוַהקַּ ַהֲהָלָכה  ִיחּוד   - ְוַהֲהָלָכה:  ָלה  בָּ ַהקַּ ִיחּוד 
ַהֲהָלָכה  ִיחּוד  ִגיַמְטִריָּה:  בְּ  - ֶאָחד  יקוק  ְוַהֲהָלָכה:  ָלה  בָּ ַהקַּ

ָלה:  בָּ ָלה ְוַהֲהָלָכה: ִיחּוד ַהֲהָלָכה ְוַהקַּ בָּ ָלה: ִיחּוד ַהקַּ בָּ ְוַהקַּ

ִביִעי  ַהשְּׁ ֶאֶלף  בָּ ָאֵמן  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ה  ְתגַּלֶּ תִּ שֶׁ ִהיא  זוֹ  ֵלמּות  ּושְׁ
ִכיָנה,  ָעִמים שְׁ יַמְטִריָּה ג' פְּ גִּ ת  בָּ ִביִעי שַׁ יֹום ַהשְּׁ י  ת קֶֹדׁש כִּ בָּ שַׁ דְּ
ֵלית  דְּ ָגלּוי,  בְּ יָדן  דִּ ְנֻקּדֹות  ג'  בְּ ן  כֹּ ִישְׁ מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ הּוא  ָאז  י  כִּ
ִלי  בְּ ַנֲחָלה  ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת  ל  שֶׁ ּלּוי  ַהגִּ ְוַהְינּו  ִמיֵניּה.  נּוי  פָּ ֲאָתר 
ְוסֹוד  מוֹ,  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ְקרֹובוֹ  ַעם  ָרֵאל  ִישְׂ י  כִּ יַמְטִריָּה  גִּ ְמָצִרים 
ִלי. ְוִגיַמְטִריָּה  בֹות כְּ י תֵּ ָרֵאל ָראשֵׁ ים, ּכֵֹהן ֵלִוי ִישְׂ דֹושִׁ ָליו ַהקְּ כֵּ
ב  ֹישֵׁ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ ַהנִּ סּוק  פָּ בַּ שֶׁ ֶסֶתר  בְּ יַמְטִריָּה  גִּ ֵאּלּו  בֹות  תֵּ ג' 
ְיֵדי  ְוַעל  ֶלא!  פֶּ ְוֶזה  רֹות,  ְזכָּ ַהנִּ ְנֻקּדֹות  ַהג'  ַלל  כְּ ֶעְליוֹן.  ֵסֶתר  בְּ
מוֹ,  ַרְך שְׁ ִיְתבָּ ּלוֹ  ה ֵאיְך ַהּכֹל שֶׁ ְפָלִאים ִיְתגַּלֶּ ַהנִּ מוֹ  ַרְך שְׁ ָליו ִיְתבָּ כֵּ
ם ֵא"ל  ים ּכַֹח ַהשֵּׁ ֲעשִׂ ם ֵא"ל ֶאָחד, ַהמַּ בֹות ּכַֹח ַהשֵּׁ ְחשָׁ י ִיחּוד ַהמַּ כִּ

ִגיַמְטִריָּה : ּבּוִרים ּכַֹח יקוק ֵא"ל ֶאָחד - בְּ ֶאָחד ְוַהדִּ

ּכַֹח  ֵצרּוף  בְּ ָרה  פָּ ְוַהכַּ ִחיָלה  ַהמְּ ִליָחה  ַהסְּ ר  ִמְספַּ כְּ ֶזה  ר  ּוִמְספָּ
ם: ָלאֹות ַהשֵּׁ ׁשּוָבה פְּ ַהתְּ

ַהּקֹוֶדֶמת,  ׁשּוָבתוֹ  ׁשּוָבה ַעל תְּ ַעל ָהָאָדם ַלֲעשֹׂות תְּ ֵדנּו שֶׁ ְלַלמְּ
ג'  דְּ רֹות  ְזכָּ ַהנִּ ִחיַנת  בְּ ִג'  בְּ ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ ל  כָּ לוֹ  ר  פֵּ ִיְתכַּ ְלַמַען 
ּקּון  ַהתִּ ַעל  ּקּון  תִּ ִמיד  תָּ ְלהֹוִסיף  ָהָאָדם  ַעל  י  כִּ ֵסֶתר,  ְנֻקּדֹות 
ּוְלִהְתָקֵרב  ְלִהְתַעּלֹות  הּוִדי  ַהיְּ ָאָדם  ֵלב  ּסּוֵפי  כִּ י  כִּ ַהּקֹוֵדם, 
ׁשּוָבה  תְּ אֹוִתּיֹות  ָלֵכן  ֵקרּוב.  ַאַחר  ֵקרּוב  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ֵאָליו 
ֲאִני  ל  שֶׁ ְחּתֹוָנה  ַהתַּ ְיִדיָעה  ַהְחָזַרת  ַהְינּו  דְּ ה',  ׁשּוב  תָּ אֹוִתּיֹות 
ם,  ִחיַנת ֲאִני ַהשֵּׁ ל ַאִי"ן ָהֶעְליוֹן, בְּ ֵפל ֶאל ְיִדיָעה ֶעְליֹוָנה שֶׁ ַהשָּׁ
ר. ּוְבִגּלּוי ִנְפְלאֹוָתיו ְונֹוְראֹוָתיו  ְזכַּ מוֹ ְוַכנִּ ַרְך שְׁ ָידוֹ ִיְתבָּ י ַהּכֹל בְּ כִּ

ַנְפׁשוֹ  ִלּבוֹ  ִניֵמי  ָכל  בְּ ֲאֵליֶהן  ְוִיְכסֹף  ַאף  ִישְׁ ִאם  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ
ם: שֵׁ ָמתוֹ. ְלִפיָכְך ָקָראִתי ִחּבּור ָקָטן ֶזה בְּ ְוִנשְׁ

ָלה: בָּ ָעִרים ְלָחְכַמת ַהקַּ מֹות ּושְׁ ַהְקדָּ

ָאָדם  יַע  ַיגִּ ְפָלִאים  ַהנִּ סֹודֹוֶתיָה  בְּ ִהְתּבֹוְננּות  בְּ ִלּמּוָדּה  ְיֵדי  ַעל  י  כִּ
ה  ְתגַּלֶּ תִּ ּטּוָלּה  בִּ ת  ּוְלֻעמַּ גֲַּאָותוֹ!  ּטּול  בִּ ַתְכִלית  בְּ ּקּונוֹ  תִּ ֵלמּות  ִלשְׁ
י  ים, כִּ ּבּוִרים ּוַמֲעשִׂ בֹות דִּ ַמְחשָׁ ר ְלֵעיל דְּ ְזכַּ ג' ְנֻקּדֹות ַהנִּ ָהֲעָנָוה בְּ
ֲעָנָוה  י  כִּ ע,  ָהֶרשַׁ ֵמ"ם  ֶמ"ְך  ַהסָּ ל  טֵּ ְוִתְתבַּ מוֹ.  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ּלוֹ  שֶׁ ַהּכֹל 

ה: יַמְטִריָּה סמא"ל ְוֵיָעשֶׂ גִּ

ים: ָעִמים ַחיִּ ֲעָנָוה – ז' פְּ

יַמְטִריָּה: ים - גִּ ָעִמים ַחיִּ ֲעָנָוה - ז' פְּ

ים: ָעִמים ַחיִּ ֲעָנָוה - ז' פְּ

ָעִמים,  ֶות ז' פְּ ָטה ַהמָּ שְּׁ עֹוַלם ַהּתֹהּו ִהְתפַּ ְנִפיַלת ַהז' מ"ק דְּ י בִּ כִּ
ים:  ֶעֶצם ַהַחיִּ ּקּון דְּ ְוָכאן ַהתִּ

ָמה  ָלה - ֵחֶלק א ַהְקדָּ בָּ ֵסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהקַּ

י  ֶעְרכִּ ר כְּ ים ֲאשֶׁ ים ְקַטנִּ ַכוָָּנה ַלֲעזֹר ַלֲאָנשִׁ יו בְּ ַתְבתִּ ְוֵסֶפר ֶזה כְּ
ַרְך ֲעֵליֶהם  ם ִיְתבָּ יַע ַהשֵּׁ פִּ ּוְלַמַען ַישְׁ ם,  ְכָסִפים ְלִקְרַבת ַהשֵּׁ ַהנִּ
ְתׁשּוָבה  ה בִּ דֹושָׁ ֶדֶרְך ּתֹוָרה ַהקְּ ְוָעַלי ֵמאֹורוֹ ַהּנֹוָרא ְלַמַען ֵנֵלְך בְּ

ן ְיִהי ָרצוֹן: ַתְכִלית ִקּיּום ְרצֹונוֹ, ָאֵמן כֵּ ים טֹוִבים בְּ ּוַמֲעשִׂ
ָמה)  ָלה - ֵחֶלק א ַהְקדָּ בָּ (ֵסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהקַּ

ְך ַהנֶֶּפׁש ִלְתׁשּוָקה  ַאֲחרֹוָנה ְלַזכֵּ ּלּות ָחְכַמת ַהּסֹוד בָּ ר ִהְתגַּ ד. ִעקַּ
ה ֻדשָּׁ קְּ ּוְדֵבקּות בַּ

י  ַפְלתִּ ְושָׁ ְצַמח,  תִּ ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  ֵפל,  ְוַהשָּׁ ְבֶזה  ַהנִּ ר,  ַהמַּ ָאַמר 
ּנּו  ּוִממֶּ ְוִנְרָקב,  ִנְפָסד  ְרִעין  גַּ ַעם,  ּוְבזּוי  ָאָדם  ת  ֶחְרפַּ ֵמֶאֶרץ, 
ָרֵאל  ים, ְלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִישְׂ אֹור ַהַחיִּ ִיְצַמח ֶזַרע קֶֹדׁש, ִלְזרַֹע בְּ
ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמדְּ ְמתּוָקה  ִניִמית,  ַהפְּ ָחְכָמה  בַּ ְוַלֲעבֹוָדה  ְלתֹוָרה 
נּוָזה, ָמתֹוק ָהאֹור  יַבת ָנֶפׁש, ֲחמּוָדה גְּ צּוף, ְמִאיַרת ֵעיַנִים ּוְמשִׁ
רֹות  ִוישָׁ טֹובֹות  ִמּדֹות  בְּ ּוְלָהִאיָרּה  ָכּה  ְלַזכְּ ַלנֶֶּפׁש,  ְוטֹוב  ָלֵעיַנִים 
עֹוָלם ַהזֶּה, ַעל ְיֵדי ָחְכַמת  א בָּ נּוז, עֹוָלם ַהבָּ ִלְטעֹם ַטַעם אֹור ַהגָּ
ַתְכִלית  בְּ ּדֹות  ַהמִּ ְלַמזֵּג  ְמֵהיְמָנא...  ַרְעָיא  ּקּוִנים,  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר 
וָָּנה  ֶהם ַעל ַצד ַהכַּ ְפלּות ָהרּוַח ֱאֶמת, ְוִלְלמֹד בָּ ּכּוְך, ֲעָנָוה ְושִׁ ַהזִּ
דֹוֵרנּו  ּלּות ַהָחְכָמה ַהּזֹאת בְּ ר ִהְתגַּ ָכּה... ְוִעקַּ ְלָהִאיר ַהנֶֶּפׁש ּוְלַזכְּ
ּוְדֵבקּות,  ְתׁשּוָקה  בִּ ָכּה  ְלַזכְּ ַהנֶֶּפׁש,  ַעל  ְלָהִאיר  א  ֶאלָּ ָהָיה  לֹא 
ל  ה ְוָטֳהָרה ַוֲעָנָוה, ְולֹא ִלְהיֹות חֹוֵקר ּוְמֻקבָּ ְקֻדשָּׁ ַאֲהָבה ְוִיְרָאה בִּ
ָהָיה  ָיֵמינּו  בְּ ַהזֶּה  פּון  ַהצָּ ָהאֹור  ּלּות  ִהְתגַּ י  כִּ ְוַלחּוץ...  ָפה  ִמשָּׂ
ְוַתֲאוֹות  ַהזֲֻּהָמה  ל  כָּ נּו  ֵמִאתָּ ְלָהִסיר  נּו  ַנְפשֵׁ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְלָהִאיר 
ְררּות ַעל  תָּ ֲאָוה ְוִהשְׂ ָהָרעֹות... ּוְלָהִסיר ַהּקֹוִצים, ִמּדֹות ָרעֹות, גַּ
ִקְנָאה  ֵעיֵנינּו,  בְּ ים  כִּ ְלשִׂ ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ָרעֹות,  ִמּדֹות  ְוֶיֶתר  ֵרֵעהּו, 
ִאיר  ה ְלאֹור ַהמֵּ ְך ְוַנֲעשֶׂ כֵּ ל ֶזה ִנְזדַּ ר כָּ ְנָאה ַוֲאָהבֹות ָרעֹות, ֲאשֶׁ ְושִׂ
ְלַיֵחד  אֹוָרּה,  יג  ְלַהשִּׂ ַכוָָּנה  בְּ ַבׁש  ִמדְּ תּוָקה  ַהמְּ ָחְכָמה  ִלּמּוד  ַעל 
ר ֵסֶפר ְנִתיב  ַמת ַהְמַחבֵּ (ַהְקדָּ ִלים.  ִיחּוָדא שְׁ ִריְך הּוא בְּ א בְּ קּוְדשָׁ

ִמְצוֹוֶתיָך)

ַהְרָחַבת  בְּ ּוִבְדֵבקּות  ְמָחה  שִׂ בְּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ָצִריְך 
יג  ם, ְלַהשִּׂ ְלכּות ַעד ָחְכָמה, ַהְמַחיָּה ֶאת כֻּלָּ יג ִממַּ ַעת, ְלַהשִּׂ ַהדַּ
יו טֹוֵעם  ל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעשָׂ א, כָּ ַמְעתָּ שְׁ ים ְוֶחְדָוָתא דִּ מִֹחין ְקדֹושִׁ
ׁש  ַממָּ ְמַחיֶּה  ָניֹות  ִמשְׁ ּוֶפֶרק  ָמָרא  גְּ ף  דַּ ל  כָּ י  כִּ ַהּתֹוָרה,  ֵמאֹור 
ְצוֹות  ַהמִּ ְוַלֲעשֹׂות  ם,  כֻּלָּ ַעל  עֹוֶלה  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּוִבְפָרט  ַהנֶֶּפׁש, 
ַחּיּות  נּו,  ַנְפשֵׁ ְוַחּיּות  ַחיֵּינּו  ׁש  ַממָּ ֵהם  י  כִּ ּכֹל,  ּוֵמרֹב  ְמָחה  שִׂ בְּ

י, ֵמרֹב ּכֹל. שִׁ ְוַתֲענּוג ַממָּ
ף קצ"ט ַעּמּוד ד') ִטים דַּ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ ָרָכה פָּ (ֵהיַכל ַהבְּ

ה ְקֻדשָּׁ ה. ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּסֹוד זֹוִכים ַלֲעָנָוה ּומִֹחין דִּ

ָכל  ַמן ַהזֶּה בְּ זְּ ה בַּ ְתגַּלָּ נִּ ר ִלּמּוד ֶזה שֶׁ ִעקַּ ַדע ָאִחי, שֶׁ ר תֵּ ָהִעקָּ
ָהַרע ּגֹוֵבר ְמאֹד  טּות הּוא ֵמֲחַמת שֶׁ שְּׁ ִהירּות ְואֹור ְוִהְתפַּ ְך בְּ כָּ
ֵעת  ְך ַהנֶֶּפׁש. ּוֶבֱאֶמת, בְּ כֵּ ָרֵאל נֹוֶפֶלת, ּוְבִלּמּוד ֶזה ִנְזדַּ ּוְכֶנֶסת ִישְׂ
ּקּוִנים ֵמִאיר ַהנֶֶּפׁש, ְוַעל  ִלּמּוד ַהּסֹודֹות, ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
ֶעְליֹוִנים...  ים  ׁשָֹרשִׁ בְּ ְמעֹוֵרר  ְצוֹות  ַהמִּ וַָּנת  כַּ ִויִדיַעת  ִלּמּוד  ְיֵדי 

ִעּלּוי ַרב אֹור גָּדֹול... ה בְּ ְוָיִאירּו ְלַמטָּ

ּוְבֵאיָמה,  ַהְכָנָעה  בְּ ְמַכוֵּן  ה  ַאתָּ ְצָוה  ַהמִּ ה  עֹושֶׂ ה  ַאתָּ שֶׁ ּוְבֵעת 
ה יֹוֵדַע  ֵאין ַאתָּ י שֶׁ יִפין ְוַהּמִֹחין, ַאף ַעל פִּ קִּ ְלעֹוֵרר ְלַמְעָלה ַהמַּ
ָבר... ַאף  ׁשּום דָּ ְולֹא בְּ מִֹחין  ְולֹא בְּ יִפין  ַמקִּ ׁשּום ַמהּות, לֹא בְּ
ֵאיְנָך  ַאף שֶׁ ְמִציאּוָתם,  ְמעֹוֵרר ֶאת  ה  יִדיָעְתָך ַאתָּ ֵכן בִּ י  ַעל פִּ
ם  ַהשֵּׁ ֶאת  עֹוֵבד  ה  ְוַאתָּ גָּדֹול,  אֹור  ֵאֶליָך  ְך  ִנְמשָׁ ַמהּוָתם  יֹוֵדַע 

ִאיר ָעֶליָך. גֶֹדל אֹור ַהמֵּ ל, בְּ ׁש ֵמרֹב כָּ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ַממָּ שִׂ בְּ

ִכיָנה ׁשֹוָרה ָעֶליָך  ׁש ַהשְּׁ מָּ מַּ ֵעת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר, שֶׁ ּוִבְפָרט בְּ
ְהֶיה ְלָך  תִּ רּוְך הּוא ֵמִאיר ָעֶליָך אֹור ְוַחּיּות, ּוִבְלַבד שֶׁ דֹוׁש בָּ ְוַהקָּ

ב



ה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ֶזה ִלְהיֹות ָעָפר  ְזכֶּ תִּ ֱאֶמת. ְועֹוד, שֶׁ ַהְכָנָעה בֶּ
ֵעיֶניָך  ְהֶיה בְּ תִּ ָוֵאֶפר ְוִלְסּבֹל ִיּסּוִרים ְוֵחרּוִפים ְוִדיׁשֹות ָעֵקב, שֶׁ
ַרְך ַיֲעזֹר  ם ִיְתבָּ ין ָעֶליָך, ְוַהשֵּׁ שִׁ ַהּכֹל דָּ ְחּתֹוָנה שֶׁ ה ַהתַּ ַאְסֻקפָּ כְּ
ּלֹא  ִכיָנה, שֶׁ ה ּוְבנַֹעם ִזיו ַהשְּׁ ֻדשָּׁ ל ַהקְּ ַהְרָחַבת ַהּמִֹחין שֶׁ ְלָך בְּ
ַהְרָחַבת  א  ֶאלָּ ּוְכָלל,  ָלל  כְּ ׁש  ֶהְרגֵּ ׁשּום  ה  ֵאלֶּ ל  ִמכָּ יׁש  ְרגִּ תַּ

ֶרה ָעֶליָך. שְׁ יִּ ִכיָנתוֹ שֶׁ ְמַחת נַֹעם ִזיו אֹור שְׁ ַעת ְוַהּמִֹחין ִמשִּׂ ַהדַּ
ִביל א' אֹות ב') חּוד, שְׁ (ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך ָקאַמאְרָנא, ְנִתיב ַהיִּ

ְנַאת ִחנָּם ְוָלׁשוֹן ָהַרע תֹוָרה ֵמֵגן ֶנֶגד ִמינּות, שִׂ ר דְּ ו. ִנְסתָּ

ם,  ַנְפשָׁ ֵלמּות  שְׁ יג  ְלַהשִּׂ ְיכֹוִלין  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ
נַֹעם  ַעְצָמם  ַעל  יְך  ְלַהְמשִׁ ה  ּוִבְקֻדשָּׁ ַרב  ִזּכּוְך  בְּ ְלִהְתַלֵהב 
ְוַאֲהָבה,  ְוִיְרָאה  ְדֵבקּות  ְוַצח בִּ ֶעְליוֹן  אֹור  ִכיָנה בְּ ִזיו אֹור ַהשְּׁ
ֲאָבל  ִנְגֶלה,  ה  ַעל פֶּ בְּ ּתֹוָרה שֶׁ ַהּתֹוָרה,  טּות  שְׁ ְיֵדי פַּ ַעל  ְוַהּכֹל 
א  ְוֻחְצפָּ א  ּוִמְתַנשֵּׂ ּגֹוֵבר  ָהַרע  שֶׁ יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקבֹות  ֶזה  דֹור  בְּ
ָהאֹור  יִכים  ְחשִׁ ַהמַּ ָהָרעֹות  ִלּפֹות  ַהקְּ ִמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ִמי  י...  ִיְסגֵּ
ֵאין  בְּ ֶזה  דֹור כָּ ר בְּ ֶאְפשָׁ ִאי  ַהּתֹוָרה  ִנְגֵלית  ְיֵדי  ְוַעל  ֶכל.  ְוַהשֵּׂ
יָקה,  ַוֲחשִׁ ְדִביָקה  בִּ ֶלת  כֶּ שְׂ ַהמַּ ֶנֶפׁש  ְך  כָּ ל  כָּ ְלַהְלִהיב  ִנים  פָּ
א  ֶאלָּ עֹוד  ְולֹא  ִרין,  ִמְתגַּבְּ ים  ָהרּוָחִניִּ ְוַהְמַקְטְרִגים  ָהַרע  שֶׁ
ל  ּומֹושֵׁ ים,  ָהַרבִּ ֵהם  ֵעֶרב ַרב שֶׁ ִמּיּות בָּ ַגשְׁ ים בְּ שִׁ ֵהם ִמְתַלבְּ שֶׁ
ְוָכל  ָהַרע,  ְוָלׁשוֹן  ִחנָּם  ְנַאת  ְושִׂ ּוִמינּות  יקֹוְרסּות  ֶאפִּ ְוגֹוֵבר 
ֲעֵרבּות  ְמִתיקּות  ְולּוֵלא  יֹוֵתר.  בְּ ּגֹוֵבר  יֹוֵתר  בְּ ָחצּוף  הּוא  ִמי שֶׁ
ַלנֶֶּפׁש  ִאיִרין  ַהמְּ ָמָרן,  ְוִכְתֵבי  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  ִזיו  נַֹעם 
לֹא  ֵעיַנִים,  ּוְמִאיַרת  ַחת ֵלב  מַּ ַעת ְמשַׂ ִבין ַהדַּ ּוְמַישְׁ ֶלת  כֶּ שְׂ ַהמַּ
ִעים  ֵמְרשָׁ ַעת  ַוֲחִליׁשּות דַּ רֹות  ַהצָּ ֵמרֹב  ְלָהִאיר  רּות  ֶאְפשָׁ בְּ ָהָיה 

יקֹוְרִסים. יִנים ְוֶאפִּ ַהמִּ

דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ יֵּׁש בַּ נּוז ּוְמִתיקּות שֶׁ ְוָלֵכן ַאַחי ַטֲעמּו ּוְראּו אֹור ַהגָּ
ל ָהָרעֹות  ל ַעל ַעְצְמָך כָּ ַקבֵּ רֹב אֹור תְּ מֵּ ִאיר ַלנֶֶּפׁש, ַעד שֶׁ ַהמֵּ
ְדֵרָגְתָך,  ּפֹל ִממַּ ָך ְולֹא תִּ ְעתְּ ׁש דַּ ּסּוִרין, ְולֹא ִיְתַחלֵּ רֹות ְוַהיִּ ְוַהצָּ
ֲחַזק  ֲחַזק  ֲחַזק  ֲעלֹות,  ַהמַּ רּום  ַעד  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ה  ְוִתְתַעלֶּ
ִביל א'  (ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, ְנִתיב ַהּתֹוָרה, שְׁ ְפַחד.  יָרא ְולֹא תִּ ֶוֱאַמץ, לֹא תִּ

אֹות ל')

ֶרְך ַהּסֹוד ְגֶלה ַעל דֶּ ז. ִלּמּוד ַהנִּ

ְזכּותוֹ  א  ישָׁ ַקדִּ א  בָּ ַהסַּ ינּו  ַרבֵּ ַאְדמֹו"ר  ָקדֹוׁש  ה  ִמפֶּ י  ַמְעתִּ שָׁ
ת  בַּ ַהְינּו  ּוְרִאי,  ַבת  ְמִעי  שִׁ תּוב  ַהכָּ ַעל  יָנאֶוע,  ִמשִּׁ ָעֵלינּו  ָיֵגן 
ל  שֶׁ ּתוֹ  בִּ ת,  בַּ ֲחִגיָגה  בַּ ְדָאְמִריַנן  (כִּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶנֶסת  כְּ ִנְקֵראת 
(ִנְגֶלה)  ַהְינּו  ר,  ְוִנְסתָּ ִנְגֶלה  ִלְלמֹד  ְצִריִכין  ָאִבינּו),  ַאְבָרָהם 
ָתא),  ַמְעתָּ (שְׁ ִמיָעה  שְׁ ְלׁשוֹן  ַמע,  שְׁ א  תָּ ָאְמִריַנן  ָמָרא  גְּ בַּ
תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזה  ֲחֵזי.  א  תָּ ְלׁשוֹן  הּוא  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ר  ְסתָּ ּוַבנִּ
ְך)  ִנְז', ְוַאַחר כָּ ַמע, כַּ א שְׁ ְלמֹד ִמּקֶֹדם ִנְגֶלה, תָּ יִּ ְמִעי ַבת, (שֶׁ שִׁ
ְך)  ר, ְוַאַחר כָּ ְזכַּ נִּ ר, כַּ דֹוׁש, ַהְינּו ִנְסתָּ ּזַֹהר ַהקָּ א ֲחֵזי, בַּ ּוְרִאי, (תָּ
ֶרְך  דֶּ ַעל  ן  כֵּ גַּם  ַלֲהִבינוֹ   , ַמְדתְּ לָּ שֶׁ ְגֶלה  ַהנִּ (ְלִלּמּוד  ָאְזֵנְך  י  ְוַהטִּ
ְבֵרי ְיֶחְזֵקאל,  ֶפר דִּ סֵּ ְך ֶזה בַּ ס ַאַחר כָּ ר). ְוִנְדפַּ ְסתָּ ָהֱאֶמת ַהנִּ
יק  דִּ י ַהצַּ ָמע ִמפִּ שְׁ נִּ ָבר שֶׁ ה ָחִביב דָּ מָּ אּוָלם נֹוָדע ּומּוָבן ַעד כַּ

ַעְצמוֹ ְוכּו'. בְּ

דֹוׁש  ַהקָּ ַאְדמֹו"ר  יד  ִהגִּ שֶׁ קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ָבִרים  דְּ ּוְבאֹוָתם 
ְלִלּמּוד  ָאְזֵנְך  י  ְוַהטִּ ְוכּו'  ְמִעי  שִׁ תּוב  ַהכָּ ַעל  ְלֵעיל  ר  ְזכַּ ַהנִּ
ַהגָּאוֹן  מוֹ  כְּ ְלֻדְגָמא  ָאז  ְוָאַמר  סֹוד,  י  פִּ ַעל  ַלֲהִבינוֹ  ְגֶלה  ַהנִּ
ִניָצא  ישְׁ י ַאְרֵיה ֵלייּב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ִמוִּ דֹוׁש מֹוֵרינּו ָהַרב ַרבִּ ַהקָּ
ת ֵליל  ּקֶֹדׁש ַאֲחֵרי ְסֻעדַּ ְרּכוֹ בַּ ָהָיה דַּ ִאי, שֶׁ ֵבי ִעלָּ ַעל ַאְרֵיה דְּ בַּ
ב  יֹושֵׁ ָהָיה  חֶֹרף)  בַּ ָהֲאֻרּכֹות  ילֹות  לֵּ בַּ (ּוִבְפָרט  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ
ָהָיה  (שֶׁ "א  ַמַהְרשָׁ ֵסֶפר  ִעם  ָמָרא  ַהגְּ ִלְלמֹד  ֵביתוֹ  בְּ ְולֹוֵקַח 
ַהגָּאוֹן  ינּו  ַרבֵּ (הּוא  ָאִבי  ָאְמָנם  ַעְצמֹו).  ְפֵני  בִּ ַרק  ס  ִנְדפַּ ָאז 
ָעָליו  אֹוֵמר  ָהָיה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ים)  ַחיִּ ְבֵרי  דִּ ַעל  בַּ דֹוׁש  ַהקָּ
ֲאִפיּלּו  ְגֶלה  נִּ בַּ גַּם  ָאז  ִלּמּוָדיו  ל  כָּ שֶׁ ִאי),  ִעלָּ ֵבי  דְּ ָהַאְרֵיה  (ַעל 
ְבֵרי ּתֹוָרה  (דִּ ן.  ם גַּם כֵּ ֶרְך סֹוד ְיָפְרשֵׁ ם ַעל דֶּ ימֹות ַהחֹל ֵהם כֻּלָּ בִּ

מּוְנַקאְטׁש, ַמֲהדּוָרה ו', נ"ז)

ַלת ָהֲאִר"י ַלת ָהַרַמ"ק אוֹ ַקבָּ ח. ַהִאם ִלְלמֹד ַקבָּ

ָרחֹוק ְמאֹד  ְרֶאה  נִּ ָאָדם שֶׁ ִנְכַנס  ַעם  פַּ ִרים, שֶׁ ְמַספְּ ֲחִסיִדים 
ֶאל  ְרִלין,  בֶּ יֵלי  כִּ שְׂ ִממַּ ֶאָחד  כְּ ּוַמְרֵאהּו  ְלבּוׁשוֹ  ַהֲחִסידּות,  ִמן 
ִפי  ָהָיה ִנְקָרא בְּ יְסָחא, שֶׁ שִׁ ְמָחה ּבּוִנים ִמפְּ י שִׂ ָהַאְדמֹו"ר ַרבִּ
דֹוֵלי  גְּ ִנְמִנים  ְלִמיָדיו  תַּ ּוֵבין  ָהַאְדמֹוִרי"ם"  "ֲחַכם  ּדֹורוֹ  ֵני  בְּ
ִמּקֹוְצק,  ָרף"  ַה"שָּׂ ָהַאְדמֹו"ר  יֵניֶהם  בֵּ ַהְמֻפְרָסִמים,  ה  ָהֻאמָּ

ים. י ָהִרי"מ, ְועֹוד ַרבִּ ַעל ִחּדּושֵׁ ָהַאְדמֹו"ר בַּ

ִנְדֲחקּו  ם?  ַרבָּ ֵבית  בְּ ֶזה  ָאָדם  לְּ ַמה  ְמאֹד,  ַהֲחִסיִדים  ְמהּו  תָּ
ְוִהנֵּה  ֵאָלתוֹ.  שְׁ ְהֶיה  תִּ ַמה  מַֹע  ִלשְׁ ַאֲחָריו  ְוִנְכְנסּו  ַהֲחִסיִדים 
ִלי  יִעים  ַמצִּ יְסָחא:  שִׁ ִמפְּ ָהַאְדמֹו"ר  ֶאת  ְוׁשֹוֵאל  ּפֹוֵתַח  הּוא 

ִנָי' ָיָפה ַאְך  ּדּוִכים, ָהַאַחת ְמֻיֶחֶסת ַאְך ֵאיָנּה ָיָפה ְוַהשְּׁ ֵני שִׁ שְׁ
יבוֹ:  ְמשִׁ ְוָהַאְדמֹו"ר  ִלְבחֹר.  ה  מֶּ בַּ יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ְמֻיֶחֶסת,  ֵאיָנּה 

יָָּפה. י ּפֹוֵסק ִלְבחֹר בַּ לֹוַמר, ָהַרבִּ ַהיָָּפה - ֲהֵרי ִהיא ָיָפה. כְּ

ֵמָהַאְדמֹו"ר  ֵרָדה  פְּ ת  ְרכַּ בִּ נֹוֵטל  ֶהה,  תַּ ִמשְׁ ֵאינוֹ  ָאָדם  אֹותוֹ 
ֵמִהים ְמאֹד,  י. ַהֲחִסיִדים תְּ ל ָהַרבִּ ּוְכָבר הּוא יֹוֵצא ֵמַחְדרוֹ שֶׁ
ל  ׁשּוָבה שֶׁ יֹוֵתר ַהתְּ ְועֹוד  מּוָהה,  ֵעיֵניֶהם תְּ ִנְרֵאית בְּ ֵאָלה  ַהשְּׁ

י. ָהַרבִּ

י ְוָאַמר: ָאָדם ֶזה ִהּנוֹ  אֹות ַנֲעָנה ָהַרבִּ תָּ שְׁ ְלַמְרֵאה ֵעיֵניֶהם ַהמִּ
ָלה ִיְלַמד, ַהִאם  יַטת ַקבָּ ֵאָלתוֹ ָהְיָתה: ֵאיזוֹ שִׁ ר, ּושְׁ יק ִנְסתָּ ַצדִּ
ַהּדֹורֹות  ָלְמדּו  ְך  כָּ שֶׁ ִמשּּׁום   - ְמֻיֶחֶסת  ִהנָּּה  שֶׁ ָהַרַמ"ק  ַלת  ַקבָּ
ִיְבַחר  ַלת ָהֲאִר"י, אוֹ  ַקבָּ ה כְּ ַהּקֹוְדִמים, ַאְך ֵאיָנּה ָיָפה ַוֲעֻמקָּ
ה ַיֲחִסית  ִהנָּּה ָיָפה ּוַמְפִעיָמה, ַאְך ִהיא ֲחָדשָׁ ַלת ָהֲאִר"י שֶׁ ַקבָּ בְּ
י  ָהַרבִּ יְך  ִהְמשִׁ  - לוֹ  ָעִניִתי  ָהַרַמ"ק.  ַלת  ַקבָּ כְּ ְמֻיֶחֶסת  ְוֵאיָנּה 

ַלת ָהֲאִר"י. י ִיְבַחר ִלְלמֹד ַקבָּ יר - כִּ ְלַהְסבִּ

תֹוָרה ר דְּ ק ֶאת ַעְצמוֹ גַּם ְלִנְסתַּ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ָצִריְך ְלַדבֵּ ט. בְּ

ק  ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהזֶּה ָצִריְך ְלַדבֵּ ֲעָסָקיו בְּ ָהָאָדם עֹוֵסק בַּ ֵעת שֶׁ בְּ
ֵבקּותוֹ,  ִמדְּ ִנְפָרד  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַרְך  ִיְתבָּ ַהּבֹוֵרא  בְּ ַעְצמוֹ  ֶאת 
ִאְתָקַטְרָנא  ָיֵמי  ל  כָּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  שֶׁ ֶרְך  דֶּ ַעל 
עֹוֵסק  שֶׁ ֵעת  בְּ ַוֲאִפיּלּו  הּוא.  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ בְּ ֲחָדא  ְקטֹוָרא  בִּ
ַאֲהָבָתּה,  בְּ ַהּתֹוָרה  בְּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ק  ַדבֵּ מְּ שֶּׁ ַמה  י  דַּ לֹא  ּתֹוָרה,  בַּ
הּוא  שֶׁ ּה  בָּ שֶׁ ר  ְסתָּ ְלַהנִּ גַּם  ַעְצמוֹ  ֶאת  ק  ְלַדבֵּ ִריְך  צָּ שֶׁ ִאם  י  כִּ

מוֹ ְוכּו'. ַרְך שְׁ ֲאִציל ָהֶעְליוֹן ִיְתבָּ ַהמַּ
ת ּבֹא) ָרשַׁ ר ֶצֶדק פָּ (ְמַבשֵּׂ

ל  'י ַזְרע'וֹ, אֹוִתּיֹות יֹוַחאי, ַעל ְיֵדי ַזְרעוֹ שֶׁ ַכ'ח ִמפִּ שָּׁ 'י לֹ'א תִּ י. כִּ
ַכח ַהּתֹוָרה שָּׁ ן יֹוַחאי, לֹא תִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ הּוא ַרבִּ יֹוַחאי שֶׁ

נָּא  ַהתַּ ת  ֻדלַּ גְּ ִמּסֹוד  ִנְפָלא  ּלּות  ִהְתגַּ ם  ַהשֵּׁ ִמְפֲעלֹות  ֲחזּו  ְלכּו 
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָהֱאלִֹקי ַרבִּ

ָרֵאל  שְׂ ח ּתֹוָרה ִמיִּ כַּ תַּ שְׁ ּלֹא תִּ ן יֹוַחאי ִהְבִטיַח שֶׁ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ת  בָּ (שַׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  בְּ ּמּוָבא  כַּ ָידוֹ.  ַעל 
ֲעִתיָדה  ָאְמרּו:  ַיְבֶנה  בְּ ְלֶכֶרם  ַרּבֹוֵתינּו  ְכְנסּו  נִּ שֶׁ 'כְּ קלח:): 
ּלֹא  ן יֹוַחאי שֶׁ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָרֵאל ְוָאַמר ַרבִּ שְׂ ח ִמיִּ כַּ תַּ שְׁ תִּ ּתֹוָרה שֶׁ
ְוַכְמבָֹאר  ַזְרעֹו".  י  ִמפִּ ַכח  שָּׁ תִּ לֹא  י  "כִּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ח.  כַּ תַּ שְׁ תִּ
ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  ִחּבּוָרא דְּ ַהאי  'בְּ (ָנׂשא קכד:):  ּזַֹהר  בַּ

ּה ִמן גָּלּוָתא'. בֵּ

ּתֹוָרֵתנּו  ל  שֶׁ רֹות  ִנְסתָּ ִנְפָלאֹות  ְוָהֵבן  ּוְרֵאה  ּבֹוא  ה  ְוַעתָּ
ן יֹוַחאי ַעְצמוֹ ַעל ֶזה  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ן ָסַמְך ַרבִּ י ַעל כֵּ ה. כִּ דֹושָׁ ַהקְּ
סּוק  ֶזה ַהפָּ ֱאֶמת בְּ י בֶּ י ַזְרעֹו". כִּ ַכח ִמפִּ שָּׁ י לֹא תִּ סּוק "כִּ ַהפָּ
יֹוַחאי,  ל  שֶׁ ַזְרעוֹ  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ַהזֶּה,  סֹוד  ר  ְוִנְסתָּ ז  ְמֻרמָּ ַעְצמוֹ  בְּ
ַהּתֹוָרה  ח  כַּ תַּ שְׁ תִּ לֹא  ָידוֹ  ַעל  יֹוַחאי,  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  שֶׁ
ַכ'ח  שָּׁ תִּ 'י לֹ'א  "כִּ סּוק  ַהפָּ ֶזה  ל  בֹות שֶׁ סֹוֵפי תֵּ י  כִּ ָרֵאל.  שְׂ ִמיִּ
סּוק  ה ַהפָּ ז ּוְמַגלֶּ ַרמֵּ מְּ 'י ַזְרע'ֹו" ֵהם אֹוִתּיֹות יֹוַחא"י, ְוֶזה שֶׁ ִמפִּ
ל  י ַזְרעוֹ שֶׁ ְיָקא, ַהְינּו ִמפִּ י ַזְרעוֹ דַּ י ַזְרעוֹ, ִמפִּ ַכח ִמפִּ שָּׁ י לֹא תִּ כִּ
נָּא  ַהתַּ הּוא  סּוק, שֶׁ ֶזה ַהפָּ ר בְּ ְוִנְסתָּ ז  ְמֻרמָּ הּוא  שֶׁ ַעְצמוֹ  ֶזה בְּ
סֹוֵפי  סּוק בְּ ֶזה ַהפָּ ז בְּ ֻרמָּ מְּ ל יֹוַחאי שֶׁ י ַעל ְיֵדי ַזְרעוֹ שֶׁ יֹוַחאי. כִּ
לֹא  ָידוֹ  ַעל  יֹוַחאי,  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  שֶׁ ְלֵעיל,  ר  ְזכַּ נִּ כַּ בֹות  תֵּ

ר ְלֵעיל. ְזכַּ נִּ א ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא כַּ ּזַֹהר דָּ י בַּ ַכח ַהּתֹוָרה, כִּ שָּׁ תִּ

י  ָפסּוק ַאֵחר. כִּ ז בְּ ַעְצמוֹ הּוא ְמַרמֵּ ְמעוֹן בְּ י שִׁ ּסֹוד ַרבִּ ְוַדע, שֶׁ
ִניֵּאל ד):  (דָּ ִחיַנת  בְּ ְמעוֹן הּוא  י שִׁ ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ נָּא  ַהתַּ י  כִּ ע  דַּ

ְמעֹו"ן ְוכּו'. בֹות שִׁ י תֵּ 'ַמיָּא ָנ'ִחת, ָראשֵׁ י'ׁש ִמ'ן שְׁ ִע'יר ְו'ַקדִּ
ֶפר) ת ַהסֵּ ְתִחלַּ (ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן – בִּ

כּות  ַחשְׁ בְּ ִנְלֶקה  יַח,  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ ִלְפֵני  ָהַאֲחרוֹן  ּדֹור  יא. ּדֹוֵרנּו, 
ִמאיִלים שְׂ ְיִמיִנים ּוֵמַהמַּ ֶלת ֵמַהמַּ ְמֻכפֶּ

דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפִניִמּיּות  ָזָכה  אֹוַרְיָתא לֹא  ָרִזין דְּ ָלַמד  ּלֹא  ִמי שֶׁ  
רּוְך הּוא בָּ

אֹוַרְיָתא,  דְּ ְוָרִזין  סֹודֹות  ל  ָלה שֶׁ בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ָלַמד  ּלֹא  שֶׁ ִמי 
ה כּו'. ַרְך ְוִיְתַעלֶּ רּוְך הּוא ִיְתבָּ דֹוׁש בָּ לֹא ָזָכה ִלְפִניִמּיּות ַהקָּ

ף ב':) ִרית ְמנּוָחה דַּ (ֵסֶפר בְּ

ּמּוד ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִר"י ֵמֲחַמת ִיְרָאָתם,  ְמָנִעים ִמלִּ נִּ יב. ֵאּלּו שֶׁ
הּוא  דֹוׁש ַהזֶּה, שֶׁ ּמּוד ַהקָּ ָזרּות ַהלִּ לֹום ַעְצלּוָתם, אוֹ  ָחס ְושָׁ אוֹ 

ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה. לֹא כְּ

ל  דֹוָלה שֶׁ ַמְרָקׁש, ִעיר גְּ ר בְּ י ֲאשֶׁ ֵהן ַהּיֹום ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעמִּ
ְפְטרּו  נִּ ּוַבּיֹום שֶׁ ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה  ֵטי  ְפשָׁ ְוסֹוְפִרים בִּ ֲחָכִמים 

ה ְוַתְלִמיֵדיֶהם, לֹא ָעְמדּו ֲאֵחִרים  ן ֱאלִֹהים, ֵהמָּ ַרּבֹוַתי ְלֵעֶדן גַּ
ֲעֵליֶהם,  ַרּבוֹ  ים  סִּ ַהמִּ ְוִטְרדֹות  ַהגָּלּות  עֹל  י  כִּ יֶהם,  ְחתֵּ תַּ
ִדים ָחְסרּו  י ֵמֶחְסרוֹן ַהְמַלמְּ ָחה ּתֹוָרה זוֹ ֵמֶהם, כִּ כְּ תַּ ְוִכְמַעט ִנשְׁ
תּוב ָעָלי,  ת ֵסֶפר כָּ ְמִגלַּ י ִהנֵּה ָבאִתי, בִּ ְלִמיֵדיֶהם, ָאז ָאַמְרתִּ תַּ
ְרֶזל  בַּ ֵעט  בְּ י  ִמלַּ ְתבּון  ְוִיכָּ ֵאיפֹא  ן  ִיתֵּ ִמי  ם,  ַלַהשֵּׁ ַלֲעשֹׂות  ֵעת 
ֶרת, ְוָלַעד  לֹום ֶנְעדֶּ ְהֶיה ּתֹוַרת ָהֱאֶמת זוֹ ָחס ְושָׁ ְועֹוֶפֶרת, ְולֹא תִּ
ְוֶאל  ְוַאֲחִרית,  ְקָוה טֹוָבה  תִּ ֵאִרית,  ָלֶהם שְׁ ָלשּׂום  ֵיָחְצבּון  צּור  בְּ
ה ֶאל  ה ֶאְתַרצֶּ מֶּ י בַּ ם, כִּ א ֵעיַני, ָיבֹא ֶעְזִרי ֵמִעם ַהשֵּׁ ֶהָהִרים ֶאשָּׂ
ים  ָהַרבִּ ֶאת  ְלַזּכֹות  ים,  דֹושִׁ ַהקְּ ים  ָהֲאָנשִׁ י  ְבָראשֵׁ ֲהלֹא  ֲאדָֹנ"י, 
עֹוד  ׁשּו  ִיְתַקדְּ ים,  ִנגָּשִׁ ם  ַהשֵּׁ ְוֶאל  ָרִצים  ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  בְּ ר  ֲאשֶׁ
ָפה  שָׂ ַהּזַֹהר בְּ ְוִיְלְמדּו  ַהּתֹוָרה,  ת סֹודֹות  ֵאׁש דָּ ְיֵתָרה, בְּ ה  ְקֻדשָּׁ
רּוׁש  ַהפֵּ אֹוִתּיֹות  בְּ ן  ּוְמֻסמָּ ְוַכשּּׁוָרה,  ת  דָּ כַּ ּוֻמגָּּה  ל  ְמֻסקָּ רּוָרה,  בְּ

ְמֵהָרה. ר בִּ ם ִמיָּד ּוְלַאְלתַּ שָׁ ְנהֹוָרא, ִלְמצֹא ְמֻבקָּ ַרגָּא דִּ שְׁ כִּ
לֹום ּבּוַזאְגלֹו) י שָׁ ל ָהֱאלִֹקי ַרבִּ (ַהְמֻקבָּ

ָחה ַהּלֹוֵמד ִסְתֵרי ּתֹוָרה,  פָּ שְׁ ַנִים ִממִּ ִעיר ּושְׁ ֵצא ֶאָחד בְּ יג. ִאם ִימָּ
רוֹן.  ִלי ִחסָּ ֵלם בְּ ַדַעת ַהשָּׁ ר בְּ ִעקָּ ָהִאיׁש ַהזֶּה הּוא בְּ

ף מ"א ַעּמּוד ג')  (ֵסֶפר ָקֶנה ַהגָּדֹול דַּ

ִנְפָרד  ֵאינוֹ  ְלעֹוָלם  ָלה  בָּ ַהקַּ ּמּוד  ִמלִּ ְבָרא  ַהנִּ ְלָאְך  יד. ַהמַּ
ֵמָהָאָדם

ה  ַעם ָלמָּ ָלה. ַהטַּ ּקּוִנים (י"ד:): ֲהָלָכה ִאיִהי ַקבָּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ בְּ
ּה הֹוֶלֶכת ִעם ָהָאָדם  י ִהיא ְלַבדָּ ָלה ִנְקָרא ֲהָלָכה, ַעל כִּ בָּ ַהקַּ
א  ְקֵרי ֲהִליכֹות ֶאלָּ תּוב ַאל תִּ כָּ ָמה שֶׁ ְלֵבית עֹוָלמוֹ. ְוֶזה ָרמּוז בְּ
ַדְוָקא  ֶדָך דְּ ב 'ֲהָלכֹות עֹוָלם לוֹ', ְלַלמְּ ה לֹא ִנְכתַּ ֲהָלכֹות, ְוָלמָּ
ְקֵראת ֲהָלכֹות ֵהם הֹוְלִכים ִעם ָהָאָדם ְלֵבית עֹוָלמוֹ,  ָלה ַהנִּ בָּ ַהקַּ
י  כִּ ּוְלִתְפֶאֶרת,  ּוְלָכבֹוד  א  ְלַצְותָּ ִעּמוֹ  יתוֹ  הֹוֵלְך בֵּ ָמקֹום שֶׁ ּוְבָכל 
ֵמָהָאָדם  ִנְפָרד  ֵאינוֹ  ְלעֹוָלם  ָלה  בָּ ַהקַּ ּמּוד  ִמלִּ ְבָרא  ַהנִּ ְלָאְך  ַהמַּ
תוֹ  ָכרוֹ ִאּתוֹ ּוְפֻעלָּ ׁשּוט שְׂ ָכרוֹ, ֲאָבל ִלּמּוד ַהפָּ ן שְׂ נֹוָסף ַעל ַמתַּ

ְלָפָניו. 
ף י"ד:) ּקּוֵני זַֹהר דַּ ַמת ַהתִּ א ֶמֶלְך ְלַהְקדָּ סֵּ (כִּ

ָך  ִלבְּ ַיְלֵהב  ְוהּוא  מּוָסר,  ִסְפֵרי  ל  כָּ ר  ִעקַּ הּוא  ַהּזַֹהר  טו. ֵסֶפר 
ַח  ְפתֵּ ַהמַּ הּוא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר   - ִמיָמה  ַהתְּ ָלֲעבֹוָדה  ֵאׁש  ְלֶהֶבת  שַׁ בְּ

ְוהּוא ַהּסֹוֵגר

ק  ְדבַּ תִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ט"ז:)  ף  (דַּ טֹוב  ה  ַוֲעשֵׂ ֵמַרע  סּור  ֶפר  סֵּ בַּ
ל  כָּ ְלבֹוֵרא  ִחּיּוְבָך  ֵעת  ָכל  בְּ ְרֶאה  תִּ ְיֵרִאים שֶׁ ִסְפֵרי  בְּ ָך  ַנְפשְׁ
מּוָסר,  ִסְפֵרי  ל  כָּ ר  ִעקַּ הּוא  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּוִבְפָרט  עֹוָלִמים, 
ֵסֶפר  ִמיָמה,  ַהתְּ ָלֲעבֹוָדה  ֵאׁש  ְלֶהֶבת  שַׁ בְּ ָך  ִלבְּ ַיְלֵהב  ְוהּוא 

אן ְלׁשֹונוֹ. ַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר. ַעד כָּ ְפתֵּ ַהּזַֹהר הּוא ַהמַּ

ָהֲעבֹוָדה  ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד  ֵסֶפר  בְּ ַתב  כָּ ּבוֹ  שֶׁ ר  ְסתָּ ַהנִּ ֵחֶלק  ַעל 
ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת  ְלׁשֹונוֹ: ֵאין ָאָדם  ְוֶזה  ֶרק ג')  ו' פֶּ ַער  (שַׁ
ּמּוד  מוֹ ִמלִּ ל ִלּמּוֵדנּו, כְּ מוֹ ִמכָּ ַרְך שְׁ תוֹ ְורֹוְממּותוֹ ִיְתבָּ ֻדלָּ ַגת גְּ ַהשָּׂ
ּקּוִנים,  ְוַהתִּ דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ֵסֶפר  ּמּוד  ִמלִּ ּוְבִיחּוד  ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 

ָניו ְוכּו'. ִאיר פָּ ָחְכַמת ָאָדם תָּ

מֹות,  ַער ַהַהְקדָּ ים ִויַטאל ְלשַׁ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחיִּ ַהְקדָּ ְרֵאה בְּ
ּבוֹ  שֶׁ ּזַֹהר,  בַּ שֶׁ ְגֶלה  ַהנִּ ֵחֶלק  בְּ ְעָיא  ִמבַּ ְולֹא  ָבָריו:  דְּ ּתֶֹכן  ְוֶזה 
ָאר  שְׁ בִּ עֹוֵסק  הּוא  שֶׁ מוֹ  כְּ ַלֲעסֹק,  ָאָדם  ל  כָּ ָיכֹול  אי  ַודַּ בְּ
ִסְתֵרי  ֵחֶלק  בְּ ֲאִפּלּו  א  ֶאלָּ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  י  ִמְדְרשֵׁ
מוֹ  כְּ ִעּיּון,  בְּ ֲאִפּלּו  ּבוֹ  ַלֲעסֹק  ָאָדם  ל  כָּ ָיכֹול  ּזַֹהר  בַּ שֶׁ ַהּתֹוָרה 
ַלֲעסֹק  ָיכֹול  ֵאינוֹ  ּוִמי שֶׁ ִעּיּון,  בְּ ַהּתֹוָרה  ִנְגלֹות  בְּ הּוא עֹוֵסק  שֶׁ
ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ְבִקיאּות בְּ ַיֲעסֹק בִּ ִעּיּון, ְלָפחֹות  ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה בְּ בְּ
ָרֵאל ִלְגרֹס ֶאת ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ְוֶאת ֵסֶפר  ַלל ִישְׂ ְרִגיִלים כְּ חּוץ ַמה שֶּׁ
ׁש ּוְמַטֵהר ֶאת  חֶֹדׁש ֱאלּול, ַהְמַקדֵּ ִמיד, ּוִבְפָרט בְּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר תָּ תִּ
ְכִלית  ל תַּ זֶּהּו כָּ ַרְך, שֶׁ ם ִיְתבָּ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ּוַמְלִהיבוֹ ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ
רּוְך  דֹוׁש בָּ דֹוׁש ַאְך ְוַרק ְלִהְתָקֵרב ְלַהקָּ ִלּמּוד ְוִגְרַסת ַהּזַֹהר ַהקָּ

ם.  הּוא ְוִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ַהשֵּׁ

ֵאין לוֹ ֵלב י שֶׁ טז. ִלְלמֹד ַאף ַעל פִּ

י  פִּ ַעל  ַאף  ִלּמּוִדים,  ָהעֹוָלם  ֶזה  בְּ ָלַדַעת  טֹוֵרַח  ָאָדם  ְוִאם 
ְרִקיָעא. א דִּ ְמִתיְבתָּ ה ִיְהֶיה לוֹ ֵלב בִּ ֵאין לוֹ ֵלב ַעתָּ שֶׁ

(ֵסֶפר ֲחִסיִדים תתשס"ד)

ּה ֵמַעְצמֹו ֵדהּו - ִיְקָרא בָּ ַלמְּ יְּ יז. ֵאינוֹ מֹוֵצא ִמי שֶׁ

ִמי  מֹוֵצא  ְוֵאינוֹ  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  אֹוֵהב  שֶׁ י  מִּ שֶׁ ָלַמְדנּו  ן  כֵּ ְוַגם 
י  כִּ ּה,  בָּ ׁשֹוֶגה  הּוא  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף  ֵמַעְצמוֹ  ּה  בָּ ִיְקָרא  ֵדהּו  ַלמְּ יְּ שֶׁ
ָמה) ַהְקדָּ ה בַּ (אֹור ַהַחמָּ ין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין.  ה ַנֲעשִׂ ה ּוִמלָּ ל ִמלָּ ָמה ַבַהְקָדָמה)ִמכָּ

ג



בס"ד

ף ַהּיֹוִמי ּקּוֵני ַהּזַֹהר ַהדַּ ִלְכבֹוד ְמִפיֵצי תִּ

לֹום ַרב... שָׁ

ְואֹור  זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ל  שֶׁ דֹוָלה  גְּ ּמּות  כַּ ְלַהְזִמין  ְרצֹוִני  בִּ
ד  ַלמֵּ יְּ ַרב שֶׁ גַּם  ָלנּו  לַֹח  ִלשְׁ ר  ֶאְפשָׁ ִאם  ֵכן  מוֹ  כְּ ַהּזַֹהר, 

דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ ים בַּ אן ֶאת ָהֲאָנשִׁ כָּ

ל ַההוָֹצָאה ַהנַּ"ל. ָרִציִתי ָלַדַעת ָמה ָהֲעלּות שֶׁ

תֹוָדה ֵמרֹאׁש, צופיה בְּ
ַפְקס ְללֹא  ָעִמים בְּ ה פְּ ַלח ֵאֵלינּו ַהְרבֵּ ב ַהזֶּה ִנשְׁ ְכתָּ ֲעֶרֶכת: ַהמִּ [ֶהָעַרת ַהמַּ
ת  שַׁ ַבקָּ ל בְּ ב ַהזֶּה ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַטפֵּ צָּ מַּ תֶֹבת ְוֶטֶלפֹון, בַּ רּור ּוְללֹא כְּ ם בָּ שֵׁ

ָרִטים ָעֶליָך.] ְכֵדי ָלַדַעת יֹוֵתר פְּ ר ֵאֵלינּו בִּ ֹוֵלַח, ָאנָּא ִהְתַקשֵּׁ ַהשּׁ

בס"ד

ת ֶעְזָרה שַׁ קָּ בַּ
ַהּזַֹהר,  ּוְמכֹון  ָהעֹוָלִמי  ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי  ַוַעד  ֵני  ַרבָּ ִלְכבֹוד 
ִרים  ְוַהְמֻהדָּ ַהְמֻאיִָּרים  ָהֲעלֹוִנים  ל  שֶׁ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא 
ֵסֶפר  ּנּון  ְושִׁ ִלּמּוד  ְנִחיצּות  ְדַבר  בִּ ֲאָבֵרְך  ְצָבִעים.  בִּ
ְוֵקרּוב  ָמה  שָׁ ַהנְּ ְלתֹוֶעֶלת  ּקּוִנים,  ְוַהתִּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
י ְסָפִרים ְוסֹוְפִרים,  ָקרֹוב, ַהּכֹל ִמפִּ ַרֲחִמים בְּ ה בְּ ֻאלָּ ַהגְּ

ִכיֶתם ְלָכְך. זְּ ֵריֶכם שֶׁ ְך ּוְמַסְקֵרן. ַאשְׁ ִסְגנֹון מֹושֵׁ בְּ

יַבת ֵהיַכל – ַהּתֹוָרה (ַהר נֹוף)  ישִׁ ב בִּ י ָאנִֹכי יֹושֵׁ תֹוְך ַעמִּ בְּ
חּוִרים ְוַאְבֵרִכים, ְוָרִאיִתי  תצ"ו ַהּמֹוָנה ֵמַעל ָמאַתִים בַּ
ים,  פִּ ַהדַּ עֹוְררּו  ר  ֲאשֶׁ ה  ָהַרבָּ כּוָנה  ַהתְּ ֶאת  ֵעיַני  מוֹ  בְּ

ר ֵהִביָאה. ֲאָמִרים ֲאשֶׁ ִנְבֵכי ַהמַּ ים בְּ יַחת ָהַרבִּ ְושִׂ

ָפִרים  ַהסְּ אוַֹצר  ָיד  ג  ֶהשֵּׂ בְּ ֵאין  ֶלא  ַהפֶּ ה  ְלַמְרבֵּ ְוִהנֵּה, 
ִלְקִריָאה,  ה  ְוָקשֶׁ ָחֵסר  ָיִחיד  דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ֶסט  ִאם  י  כִּ
י ִעם ֲחֵבִרים, ְוַהּכֹל מֹוִדים  ְרתִּ בַּ ְוַהֶחֶסר זֹוֵעק. ּוְכָבר דִּ
ם ִלְלׁשֹון  ן ַהְמֻתְרגָּ כֵּ ל שֶׁ אן ֶסט ָיֶפה – כָּ ִאם ָהָיה כָּ שֶׁ
ן  כֵּ ַעל  ָבר.  דָּ בַּ שֶׁ ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי  ּגֶֹדל  ֵער  ְלשַׁ ֵאין  ַהּקֶֹדׁש, 
ִרי  ֶזה, פְּ לַֹח גַּם ֵאֵלינּו ֶסט כָּ ה ֲחׁשּוָבה ִלשְׁ שָׁ ַבקָּ ִהְנִני בְּ
לַֹח מֹוָדַעת  ם, ְוֵכן, ָנא ִלשְׁ ְרַסְמתֶּ ר פִּ יֶכם, ְוַכֲאשֶׁ ַמֲעשֵׂ
ֲאֵחִרים  ְמקֹומֹות  בִּ ִליֶתם  תְּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֶהָעלֹון)  מוֹ  (כְּ ֲעָנק   –
ר  ֲאשֶׁ יֹוֵסף"  ֵאִרית  "שְׁ ְדָרׁש  ַהמִּ ּוְבֵבית  ֶמׁש  שֶׁ ֵבית  בְּ
ֲעלֹוִנים  יֹוִעיל  ְמאֹד  ְוַגם  נֹוף,  ַהר  אן  כָּ ָלן  בְּ ַהקַּ ְרח'  בִּ
זוֹ!  ָפה  יִפים שָׂ ְעדִּ ַהמַּ ָלָאֶרץ  חּוץ  ֵני  בְּ ֲעבּור  ִלית  ַאְנגְּ בְּ

ר]. [ִאם ֶאְפשָׁ

ּתֹוָדה ֵמרֹאׁש, א. ב. ר.

ַמיָּא שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

יֹום כ"ה ִאיָּר תשס"ט ִלְפָרט ָקָטן.

דֹוׁש ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ַהקָּ

דֹוׁש ַהזֶּה. ְפַעל ַהקָּ ׁשּואֹות ֵחן ֵחן ָלֶכם ַעל ַהמִּ תְּ

ם" י ָקרֹוב יֹום ַהשֵּׁ ִמְקָרא ָמֵלא הּוא "כִּ

ם"  ַהשֵּׁ "יֹום  ֶאת  ְמַקְרִבים  ם  ַאתֶּ שֶׁ ָלֶכם  ֵרי  ַאשְׁ
ֲאִני  ֵרי ִלי שֶׁ ֻעלֵֹתיֶכם חֹוְבקֹות ְזרֹועֹות עֹוָלם – ְוַאשְׁ פְּ בִּ

ֶזה. יר כָּ עֹוָלם ִמְפַעל ַאדִּ ְמָצא בָּ נִּ ֶזה שֶׁ ְזַמן כָּ ַחי בִּ

ֵקץ  ם,  ַהשֵּׁ ְליֹום  ְמאֹד  ְמאֹד  ָקרֹוב  עֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  י  כִּ
ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ יַאת  בִּ ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ְזַמן 
ַמת  ְוִנשְׁ ּזַֹהר,  בַּ ּמּוָבא  כַּ דֹוׁש  ַהקָּ "י  בִּ ַרשְׁ ַמת  ִנשְׁ ָאֵמן, 

ינּו. ה ַרבֵּ א משֶׁ ישָׁ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַקדִּ

ְיַמֵהר  ֶכם  לָּ שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ְפַעל  ַהמִּ שֶׁ נּו  ְלכֻּלָּ רּור  בָּ ְוֶזה 
י ּפֹה ֵאיֶזה ְסכּום ָקָטן,  ה, ְוֵצַרְפתִּ ֻאלָּ ְמאֹד ְמאֹד ֵקץ ַהגְּ
ּוְבֵעיֵני  ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ ֵעיַני  בְּ ָחׁשּוב  ֵאיְך  ְלַהְראֹות  ׁשּוט  פָּ

ל ַמְעָלה. ַמְלָיא שֶׁ יִקים ְוָכל ַהפַּ דִּ ל ַהצַּ כָּ

ל  ְמַקבֵּ ַוֲאִני  ִחנָּם,  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ֶסט  ִלי  לַֹח  ִלשְׁ ְוָנא 
אֶֹפן יֹוִמי. ִלי ֶנֶדר ִלְלמֹד בְּ ָעַלי בְּ

דֹוׁש  נּו ַהקָּ ֵמַרבֵּ ָהַר"ן"  יחֹות  דֹוׁש "שִׂ ֵסֶפר ַהקָּ תּוב בְּ כָּ
ּמּוד  לִּ שֶׁ "ָידּוַע  ק"ח):  (אֹות  זיע"א  ֶרְסֶלב  ִמבְּ ַנְחָמן  י  ַרבִּ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ְוַדע,  ְמאֹד.  ְמאֹד  ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר 
ה,  דֹושָׁ ל ַהּתֹוָרה ַהקְּ ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמּוִדים שֶׁ ה ֵחשֶׁ ַנֲעשֶׂ
ם  ַהשֵּׁ ַלֲעבֹוַדת  ְמאֹד  ְמעֹוֵרר  ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ׁשֹון  ְוַהלָּ

ַרְך". ִיְתבָּ

הּוא  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּמּוד  לִּ שֶׁ ִמזֶּה,  ָאנּו  ְלֵמִדים 
לֹא  ּוִמי  ם,  ַהשֵּׁ ַוֲעבֹוַדת  ּתֹוָרה  ְרּכוֹ  דַּ ל  ְלַקבֵּ גָּדֹול  ִלי  כְּ
ְוִהְתעֹוְררּות  ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ק  ֵחשֶׁ ַהּיֹום  שׂ  ְמַחפֵּ
ים ְלַחנְֵּך  ִעיֵרי ּצֹאן ֳקָדשִׁ ם – ּוִבְפָרט ַהצְּ ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ
ַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות,  קּות ַהּתֹוָרה ְוִיְרַאת שָׁ אֹוָתם ְלַחשְׁ
ה  ַהְרבֵּ ִלְלמֹד  אֹוָתם  ְלַחנְֵּך  ּומֹוִעיל,  טֹוב  ֶדֶרְך  הּוא 
קּות  ָנֵקל ְלַחשְׁ דֹוׁש, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכּו בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ
י  כִּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ַהּתֹוָרה  ל  ִלּמּוִדים שֶׁ ִמיֵני  ְלָכל  ַהּתֹוָרה 
ֵאׁש  ם כָּ ּיּור ַרק ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ְוִיְתעֹוֵרר ִלבָּ ֵאין ָלנּו שִׁ

ַרְך. ם ִיְתבָּ ְלֶהֶבת ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ ַלֶהֶבת שַׁ

ִעְנַין  בְּ ּוְנצּורֹות  דֹולֹות  גְּ ִלְפעֹל  ָלֶכם  ם  ַהשֵּׁ ַיֲעֹזר  ן  כֵּ
יַע  פִּ ֲהָפַצת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקֶֹדׁש – ּוִבְזכּות ֶזה, ַישְׁ

ַפע ְוַרב טּוב. ַרְך שֶׁ ם ִיְתבָּ ָלֶכם ַהשֵּׁ

לּום מּוֵאל ְנַתְנֵאל בְּ ָטן שְׁ ַהקָּ

אׁשֹוי זיע"א דֹוׁש ִמקַּ ֶנֶכד ָכ"ק ַהגָּאֹון ַהקָּ

ֶמׁש ּתֹוְבָב"א ית שֶׁ ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש בֵּ

ָרִאיִתי  שֶׁ ַהיִָּפים  ָהֲעלֹוִנים  ַעל  ָלֶכם  ּכַֹח  ר  ִיישַׁ נ.ב. 
ית  בֵּ ָרַמת  בְּ ּפֹה  ֶרְסֶלב,  בְּ ֵחן"  "ַנֲחַלת  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ

ֶמׁש ב'. שֶׁ

בס'ד 

ְחיּו, יִּ ל ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי שֶׁ בֹוד ָהַעְסָקִנים שֶׁ כְּ

ָנא  ֶלפֹוִנית,  ַהטֶּ יָחֵתנּו  ְלשִׂ ְך  ֶהְמשֵׁ בְּ ּוְבָרָכה!   לֹום  שָׁ
ּקּוֵני ַהּזַֹהר ּדַֹאר 100 ְסָפִרים תִּ לַֹח בַּ ִלשְׁ

ֲעבּור א. ק. ִראׁשֹון ְלִצּיֹון

תֹוָדה ּוִבְבָרָכה. בְּ

ָבט תש"ע ט"ז שְׁ

ֶמׁש ית שֶׁ ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ָרַמת בֵּ

לֹום ַרב וכטו"ס שָׁ

ֶאת  ַפְקס  בְּ ֲאֵליֶכם  ׁשֹוֵלַח  ִהְנִני  י  תִּ שְׁ קַּ ְתבַּ נִּ שֶׁ ִפי  כְּ
ִלְלׁשֹון  ַהְמֻתְרָגִמים  זַֹהר  ִסְפֵרי  ַלת  ְלַקבָּ ִתי  שָׁ קָּ בַּ

ֶרְך... ק ֶאת הנ"ל דֶּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ְוכּו'. ָנא ְלַספֵּ ַהּקֶֹדׁש, תִּ

ָכבֹוד ַרב ְוָכל טּוב בְּ
י. א. ש. הכהן

בס"ד

ְיָקִרים ְלֵקרּוב  בַּ דֹוׁש ְוַהיָָּקר שֶׁ ְפָעל ַהקָּ ִלְכבֹוד ַהמִּ
ַרֲחִמים, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ה בְּ ֻאלָּ ַהגְּ

ֶכם  לָּ יר שֶׁ ְפָעל ָהַאדִּ ִלְקרֹא ַעל ַהמִּ י  ַמְחתִּ אֹד שָׂ ַמה מְּ
ְמָחה  שִׂ י  ַמְחתִּ ְושָׂ  ,6 ִמס'  ָעלֹון  בְּ ִים  ָחְדשַׁ כְּ ִלְפֵני 
דֹוָלה ואח"כ ָזִכיִתי ִלְקרֹא גַּם ֶאת ָעלֹון 10 ְוָעלֹון 11,  גְּ
ֶפר  ַהסֵּ ֶאת  הוֵֹצאֶתם  שֶׁ  10 ָעלֹון  בְּ ִלְראֹות  י  ַמְחתִּ ְושָׂ
ְבחוֹ, ֵסֶפר אֹור ַהּזַֹהר ּובוֹ ַמֲאָמִרים  ֵאין ְלָתֵאר ֶאת שִׁ שֶׁ

ים ְוַהֲחִסיִדים. ָפַרדִּ דֹוֵלי ַהסְּ ִמגְּ
יבּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ּוְכָבר  ֲחשִׁ יָטִאים בַּ דֹוֵלי ַהלִּ ל גְּ ה ַמֲאָמִרים שֶׁ מָּ ָיִדי כַּ [בְּ
ַמח ְמאֹד. ּוְבִלי  מּוֵאִלי שליט"א, ְושָׂ ָנָיהּו שְׁ ֶהְרֵאיִתי אֹוָתם ְלדֹוִדי ָהַרב בְּ

ָקרֹוב] ַלח ָלֶכם אֹוָתם בְּ ֶנֶדר ֶאשְׁ

ֶפר  ַהסֵּ ֶאת  ִקים  ְמַחלְּ ם  ַאתֶּ ָעלֹון הנ"ל שֶׁ בֶּ ָרִאיִתי  ְוֵכן 
ּוִבְרצֹוִני  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  לֹוְמֵדי  ּוְלָכל  יבֹות  ִלישִׁ ִחנָּם 
ְיהּוָדה"  ֵאר  בְּ יַבת  "ְישִׁ יָבֵתנּו,  ישִׁ בִּ שב"ה  ְלהֹוִדיֲעֶכם 
ִהְתעֹוְררּות  ֵיׁש  ַלִים,  ְירּושָׁ ִאיָלן  ר  בַּ ֵאזֹור  בְּ דֹוָלה  ַהגְּ
קּו  דֹוׁש, וב"ה ֻחלְּ דֹוָלה ְמאֹד ְלִלּמּוד ְוִגְרַסת ַהּזַֹהר ַהקָּ גְּ
דֹוׁש 70 ֲחָלִקים ְלַבחּוִרים  ל ַהּזַֹהר ַהקָּ -40 ֶסִטים שֶׁ כְּ
ָנַתִים, וב"ה ֶחְלָקם  ָנה שְׁ לּו ֲעֵליֶהם ְלָגְמרוֹ ּתֹוְך שָׁ בְּ קִּ שֶׁ
ַהְתָחָלה.  בַּ ְוֶחְלָקם  ֶאְמַצע  בְּ ְוֶחְלָקם  ִלְגמֹר  הֹוְלִכים 
זַֹהר  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ים  ַרבִּ חּוִרים  בַּ עֹוד  ֵיׁש  ִמזֶּה  ְוחּוץ 
ּוִביֵמי  ִליחֹות  ְוַהסְּ ָהַרֲחִמים  יֵמי  בִּ ּוִבְפָרט  דֹוׁש,  ַהקָּ
ִסְפֵרי "אֹור  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ְמאֹד  ַמח  ִנשְׂ ָלֵכן  השובבי"ם, 

ַהּזַֹהר".

ה ַלִים,  ּתֹוָדה ַרבָּ י: י. ר.   רֹוֵמָמה ְירּושָׁ ֵמִאתִּ

כ"ח ֵטֵבת התש"ע

לֹום ַרב! ָלֶכם ִמְפֲעֵלי ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי, שָׁ

ל ִסְפֵרי אֹור ַהּזַֹהר. לוַֹח שֶׁ שְׁ ּתֹוָדה ָלֶכם ַעל ַהמִּ

ֶאת  ִיְפֲעלּו  ְוָטְרֲחֶכם  יֶכם  ֲעשֵׂ מַּ שֶׁ ֶאְצִלי,  ָסֵפק  ֵאין 
ְוֵיׁש  ַלאי,  ַהמְּ ל  כָּ ֶאת  י  ֵהַפְצתִּ ַהְמֻקּוֹות.  ֻעּלֹות  ַהפְּ
ִעיר.  ר ֵאֶצל ֲחנּות ְסָפִרים בָּ ִעקָּ ּקּוׁש ְלעֹוד ְסָפִרים, בְּ בִּ
ַוֲאִני  נֹוָסִפים  ְסָפִרים   20  10- כַּ עֹוד  ִלי  ְלחּו  שְׁ תִּ ָלֵכן 

ְבֵחי ִלּמּוד ַהּזַֹהר. ל ְלָהִפיץ עֹוד ִמשִּׁ דֵּ תַּ ֶאשְׁ

ִסְפֵרי  עֹוד  ָלֶכם  ֵיׁש  ּוְבִאם  ִמְפַעְלֶכם.  ַעל  ה  ַרבָּ ּתֹוָדה 
ְלַהְרִחיב  ֵדי  כְּ ֵאַלי  ְלחּו  שְׁ תִּ ם  ִמכֶּ ָאנָּא  ְלִגיְרָסא,  זַֹהר 

ֶאת ַמְעגַּל לֹוְמֶדיָה.

תֹוָדה ְוחֶֹדׁש טֹוב - ש. ל. חיפה בְּ

ִטים פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ עש"ק פָּ
ְהיּון ִלי ְוגוֹ'" י קֶֹדׁש תִּ ְלֵסֶדר "ְוַאְנשֵׁ
ָבט תש"ע. חֶֹדׁש שְׁ

ָראס  לֹום ְיהּוָדה גְּ יץ ּתֹוָרה ַרב שָׁ ְרבִּ ִלְכבֹוד הרה"ג ַהמַּ
ְעָיה"  ֵבית ִמְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְישַׁ ַאְתָרא דְּ ִליָט"א ָמָרא דְּ שְׁ

ֶמׁש. ית שֶׁ בֵּ

לֹום ּוְבָרָכה! שָׁ

ְלעֹוֵרר  ָרִציִתי 
יבּות  ֲחשִׁ ּגֶֹדל  ַעל 
ּוְמקֹומוֹ  הזוה"ק 
יֹום.  יֹום  ַחיֵּי  בְּ

ד



ר ַעל ָהִאּסּור ֶלֱאכֹל  ביו"ד ֵחֶלק א' (ִסיָמן פ"ט ס"א) ְמֻדבָּ
ין  ְלַהְמתִּ ִריְך  צָּ שֶׁ ר  ַהְמַחבֵּ ּופֹוֵסק  ר,  שָׂ בָּ ַאֲחֵרי  ָחָלב 
ָהא  "בְּ קה).  ף  (דַּ ין  ֻחלִּ בְּ ָמָרא  ֵמַהגְּ ּוְמקֹורוֹ  עֹות.  שָׁ ׁש  שֵׁ
ַאֲחִריָתא  ִלְסעּוָדָתא  ֲאִכיְלָנא  ָלא  דְּ הּוא  ְסעּוָדָתא 
ין ְסעּוָדה ִלְסעּוָדה  בֵּ "ם שֶׁ י ָהַרְמבָּ ֲאִכיְלָנא", ְוֶזה ַעל פִּ
ין  ר ַהדִּ ם ּפֹוֵסק ֵמִעקַּ עֹות. ֲאָבל בהג"ה שָׁ ׁש שָׁ הּוא שֵׁ
א  ְוָקא ֶאלָּ עֹות דַּ ׁש שָׁ ַמְצִריִכים שֵׁ ּלֹא  ָהִראׁשֹוִנים שֶׁ כְּ
ה  ֲחָדשָׁ ְסעּוָדה  ְוִהְתִחיל  זֹון  ַהמָּ ת  ְרכַּ בִּ ֵרְך  בֵּ ְזַמן שֶׁ ל  כָּ
ׁשּוט  ְנָהג ַהפָּ ַהמִּ ר ַאַחר ִקּנּוַח ַוֲהָדָחה. ְוָאז ּכֹוֵתב שֶׁ ֻמתָּ
ְנָהג  ָעה ַאַחת. ְולֹא מּוָבן ַהמִּ ין שָׁ ְמִדינֹות ֵאּלּו ְלַהְמתִּ בִּ
ּוַמה  ַאַחת  ָעה  ְלשָׁ ַאֲחִריֵתי  ְסעּוָדה  ִעְנַין  ָמה  דְּ ַהזֶּה, 
ָר"א  ֵבאּור ַהגְּ יְלָנא זצ"ל בְּ א ַהגָּאֹון ִמוִּ קֹורוֹ. ְוַעל ֶזה בָּ מְּ
ִטים,  פָּ ִמשְׁ ת  ָרשַׁ פָּ מהזוה"ק  הּוא  ָבִרים  ַהדְּ קֹור  מְּ שֶׁ
ֲחָדא  כַּ יְכָלא  מֵּ ַהאי  ָאֵכיל  דְּ ַמאן  ָכל  "דְּ תּוב  כָּ ם  שָּׁ שֶׁ
יְך  ּוַמְמשִׁ ְוכּו"  ֲחָדא  ְסעּוָדָתא  בִּ ֲחָדא אוֹ  א  ְעתָּ שַׁ בְּ אוֹ 
ין  דִּ ְמעֹוֵרר  הּוא  שֶׁ ְוֵאיְך  ָגם  ַהפְּ ּגֶֹדל  ְלָתֵאר  הזוה"ק 

אֶֹרְך. ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ע"ש בְּ

ַאֲחֵרי  שֶׁ ַלֲהָלָכה  נֹוֵגַע  בְּ ב')  ְסִעיף   (בִּ ָסמּוְך  בְּ ם  שָׁ ְועֹוד 
ָחָלב,  ַמַאְכֵלי  ֶלֱאכֹל  ין  ְלַהְמתִּ ְזַמן  עּור  שִׁ ֵאין  ָחָלב 
י  דֵּ בַּ ֶפר  סֵּ בַּ ְוַעיֵּן  ַמְחִמיִרים.  ֶזה  בְּ יֵּׁש  ֵמִביא הרמ"א שֶׁ
ֻחְמרֹות  ב'  אן  כָּ יֵּׁש  שֶׁ יר  ְסבִּ מַּ שֶׁ ס"ה)  (ס"ק  ְלָחן  ַהשֻּׁ
ין  ָכל ַמֲאַכל ָחָלב ֵיׁש ְלַהְמתִּ בְּ ִנְפָרדֹות. ָהֶאָחד הּוא שֶׁ
ין  ה ְלַהְמתִּ ְגִביָנה ָקשָׁ ִני בִּ ר, ְוַהשֵּׁ שָׂ ּיֹאַכל בָּ ָעה ִלְפֵני שֶׁ שָׁ
ְמֻפְרֶסֶמת  ִניָּה  ַהשְּׁ ְוַהֲהָלָכה  ר.  שָׂ בָּ ֲאִכיַלת  ַאֲחֵרי  מוֹ  כְּ
יְך  ַמְמשִׁ ה  ָקשָׁ ִביָנה  גְּ גַּם  שֶׁ ׁשּוָטה,  פְּ ְסָבָרה  בִּ ּוְתלּוָיה 
ה  ֱאֶמת ָקשֶׁ ר, ֲאָבל ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה בֶּ שָׂ מוֹ בָּ ַטַעם כְּ
ין,  ַאַחר ָחָלב ֵאין צֶֹרְך ְלַהְמתִּ ָמָרא ְמבָֹאר דְּ ַבגְּ ְלָהִבין דְּ
ׁש.  ַממָּ ר  שָׂ ַאֲחֵרי בָּ מוֹ  כְּ ַמְחִמיִרין" ָחמּור  ׁש  ַה"יֵּ ּוְלִפי 
ַעל  נּוי  בָּ ֶזה  ַגם  דְּ ּוֵפֵרׁש  ַעם  ָר"א עֹוד פַּ ַהגְּ א  ֶזה בָּ ְוַעל 
ָאַכל  ֵאיֶזה  ין  בֵּ ק  ְמַחלֵּ לֹא  ם  שָׁ דְּ ַהנַּ"ל.  הזוה"ק  ְבֵרי  דִּ
ַמֲאַכל  ֵאיֶזה  ין  בֵּ ק  ְמַחלֵּ לֹא  ְוַגם  ר,  שָׂ בָּ אוֹ  ָחָלב  קֶֹדם 
ְלָחן  ָערּוְך ַהשֻּׁ א ֲחָדא. ְוַעיֵּן בְּ ְעתָּ שַׁ ַאְכָלן בְּ ל שֶׁ ָחָלב, כָּ
ר עֹוף,  ְבשַׂ יֵּׁש חֹוְלִקים ִאם חּוְמָרא ֹזאת נֹוֶהֶגת גַּם בִּ שֶׁ

ָמעּות ַהּזַֹהר. ַמשְׁ ְוחֹוְלִקים בְּ

הזוה"ק  ין  בֵּ ְסִתיָרא  אן  כָּ ֵאין  שֶׁ ָר"א  ַהגְּ ּומֹוִסיף 
א ְלהֹוִסיף חּוְמָרא, ּוְכָבר ָרִאינּו  ָמָרא, שהזוה"ק בָּ ְוַהגְּ
א  ַאבָּ (דְּ ֵאּלּו  ְדָבִרים  בִּ ְחִמיר  ַהמַּ ַמֲעַלת  ַעְצָמּה  ָמָרא  גְּ בַּ
הֹוֵלְך  ֶזה  ְוִלְכאֹוָרה  עיי"ש).  ְלֵעת  ֵמֵעת  ין  ִהְמתִּ עּוְקָבא  ַמר  ל  שֶׁ

ין  בֵּ ְסִתירֹות  ֵאין  עֹוָלם  לְּ שֶׁ ֶזה  בְּ ַהגָּאֹון  יַטת  שִׁ ִעם 
אוֹ  ּזַֹהר  בַּ רּוׁש  ַהפֵּ יֹוְדִעין  ֵאין  ַרק שֶׁ והזוה"ק,  ָמָרא  ַהגְּ
ָוולֹאִזין  (מר"ח  ִקים  ְמֻחלָּ ֵהם  שֶׁ אֹוְמִרים  ן  כֵּ ַעל  ָמָרא  גְּ בַּ

ים). ֵסֶפר ֵעץ ַחיִּ בְּ

ּוְלַהֲאִדיָרּה,  ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגדִּ ַיְצִליַח  ֶיְדֶכם  בְּ ה'  ֵחֶפץ 
ִמיד לֹוְמֶכם תָּ ַהּדֹוֵרׁש שְׁ

אפרים ווייס,

רמת בית שמש

ַנת תש"ע לפ"ק א' דר"ח ֲאָדר שְׁ

ִלְכבֹוד "אֹוַצר ַהיֲַּהדּות"

ַלת  ְלַהצָּ עֹוָלִמי  ִמְפָעל  ָהעֹוָלִמי  ים  ָהַרבִּ י  ְמַזכֵּ ֶחְבָרה 
ָראס  גְּ ְיהּוָדה  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ הגה"צ  ל  שֶׁ ִמיסֹודוֹ  ת,  ַהדָּ

ִליָט"א. כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין שְׁ

לוֹ' ַרב וכט"ס,  שָׁ

ְחֶיה ְלאֶֹרְך  יִּ ר ִלי ַמר ְזֵקִני שֶׁ ד ָהִויָנא ַטְלָיא ִספֵּ זֹוְכַרִני כַּ
ת  בָּ שַׁ יֵמי  בִּ ְגַדד  בַּ ִעיר  בָּ ִמְנָהָגם  ָהָיה  שֶׁ ִנים,  ְושָׁ ָיִמים 
ִפים  ת קֶֹדׁש ָהיּו ִמְתַאסְּ בָּ שַׁ ִניָּה בְּ ה שְׁ קֶֹדׁש ַאֲחֵרי ְסֻעדָּ
ִאְדָרא  קֹוְרִאים  ֶחְלָקם  ּוְזֵקִנים.  ְיָלִדים  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ
ֶחְלָקם  ת,   בָּ שַׁ ל  כָּ ִמים  ּוְמַסיְּ זּוָטא  ְוִאיְדָרא  א  ַרבָּ
ְוָכְך  ים,  ִהלִּ ל ֵסֶפר תְּ ִמים ֶאת כָּ ְוֶחְלָקם ְמַסיְּ ָניֹות,  ִמשְׁ
ן ִאיׁש ַחי זצ"ל.  ל ָמָרן רשכבה"ג ַהבֶּ ִעידּודוֹ שֶׁ ָנֲהגּו בְּ

ָנּה. ה ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָישְׁ ן ְוִנְזכֶּ ִמי ִיתֵּ

י, סיאג ניר  נִּ ת ַהּתֹוָרה,  ִממֶּ ִבְרכַּ בְּ

ָבט תש"ע. ו' שְׁ

ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי".

ּקּוָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא. ַהאי פִּ בְּ

ל  ְיֵדי ֲהָפַצת ּתֹוָרתוֹ שֶׁ אּוָלה ַעל  ְזִכיֶתם ְלָקֵרב ֵאת ַהגְּ
ַעם  ל  ְוַעל כָּ ֲעֵליֶכם  ֵגן  תָּ ְזכּותוֹ  יוַֹחאי  ר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ַרבִּ
ָיְפיוֹ ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו  נּו ִלְראֹות ֶמֶלְך בְּ ה כֻּלָּ ְזכֶּ נִּ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ

ָיֵמינּו ָאֵמן !!! ְמֵהָרה בְּ בִּ

ֶוְקִנין  לֹמֹה  שְׁ ל,  ֻקבָּ ַהמְּ ָהַרב  ְולֹוְמֶדיָה:  ּתֹוָרה  ת  ִבְרכַּ בְּ
ִליָט"א שְׁ

ְסֵלו תש"ע. כִּ

בֹוד ַלּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ְוָכל ָהעֹוְזִרים, ּוִבְפָרט  ל ַהכָּ כָּ
ָבר!!! ל דָּ רֹאׁש כָּ דֹוׁש ָהעֹוֵמד בְּ ְלַאְדמֹו"ר ַהקָּ

ָנה  ַהשָּׁ ֶזה  בְּ ָלנּו  ָהָיה  ִנְפָלא  ֲענּוג  תַּ ְוֵאיֶזה  עֶֹנג  ֵאיֶזה 
ּיֹות  ְרשִׁ פַּ בַּ ָון  ֶחשְׁ בְּ ָהְלָאה  ְפָרט  בִּ ֵרי  שְׁ תִּ חֶֹדׁש  בְּ
ם  ַהשֵּׁ אֹוָתנּו  ה  ְיַזכֶּ ְוֵכן  ית,  ֵראשִׁ בְּ ֵסֶפר  ל  שֶׁ ָהֲאֻרּכֹות 
ִלימוֹ  ְלַהשְׁ ּתֹוָרה  י  שֵׁ ה ֻחמְּ ַהֲחִמשָּׁ ל  ַעד סֹוף כָּ ָהְלָאה 
י ַהּתֹוָרה,  רּושֵׁ רֹות ּוֵמאֹות פֵּ ְוַעשְׂ בּוַע,  שָׁ בּוַע בְּ י שָׁ ִמדֵּ
דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  הּוא  ֲהלֹא  ם  כֻּלָּ ַעל  ְקִדיָמה  ּוְזכּות 
ֲאִפילּו  ר  ּוְלַספֵּ ֵער  ְלשַׁ ֵאין  שֶּׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְוַהּנֹוָרא 

ִמְקָצת. ִמְקָצת גְָּדלוֹ ּוִמְקָצת דְּ

ַרּבֹוֵתינּו  ל  שֶׁ ְלִמיִדים  תַּ ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדי  תַּ ָאנּו  ֲהלֹא 
ְך  כָּ ל  כָּ ִלים  ֻקבָּ מְּ ם טֹוב שֶׁ ַעל שֵׁ בַּ ְלִמיֵדי  ים תַּ דֹושִׁ ַהקְּ
דֹוׁש, רֹב ִסְפֵריֶהם ָמֵלא ְוָגדּוׁש  ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ה דִּ ַהְרבֵּ
ְצִעיֵרי  בִּ ֶזה  בְּ ֵעֶסק  ְך  כָּ ל  כָּ ָלנּו  ֵאין  ָלה שֶׁ בָּ (ְוַהקַּ ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  בְּ כֻּּלוֹ 
ִלים  ְמֻקבָּ ּוְפָרט  ְכָלל  בִּ ֲחִסידּות  ָכל  בְּ ַוֲהלֹא  ַהּצֹאן). 

ּכֹוְתִבים  ַרּבֹוֵתיֶהם  ָהיּו  שֶׁ ְמֻיָחִדים  ְסָפִרים  ֶאְצָלם 
ים  דֹוׁש אֹור ַהַחיִּ גֹון ֵסֶפר ַהקָּ ַהּזַֹהר כְּ ת  ֻדשַּׁ אֹוָתם ִמקְּ

רֹות. ְמאֹור ֵעיַנִים, נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך ְועֹוד ְועֹוד ַלֲעשָׂ

ְלֵסֶפר  ַהנַּ"ל  ְסָפִרים  ִעם  ַיַחד  בְּ ֵנֵלְך  לֹא  ה  ָלמָּ ן  כֵּ ְוִאם 
יֶהם  ְוַנֲעבֹר ְמַעט ִמפִּ ְוַנֲעסֹק  ְוִנְלַמד  ָנה  עֹוֶלה ַעל כֻּלָּ שֶׁ
נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך  ָפִרים ַהנַּ"ל ּוְכגֹון בְּ סְּ נִָּבין, ֲהלֹא בַּ ה שֶׁ מָּ כַּ
ַמֲאִמיִנים  ֲאָבל  ָעְמקוֹ.  ל  כָּ ְלָהִבין  ְוָעמֹק  ה  ָקשֶׁ ן  כֵּ גַּם 

ִפי  כְּ ֶאָחד  ְלָכל  ּוְנבֹוִנים  ִנְגִלים  ֲחָלִקים  ֶזה  בְּ יֵּׁש  שֶׁ

יְָּך  שַּׁ דֹוׁש שֶׁ ַהּזַֹהר ַהקָּ ן ֵסֶפר  כֵּ ן ְוָכל שֶׁ ָגתוֹ, ְוִאם כֵּ ַהשָּׂ

דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִנְגלֹות  ְלָפחֹות  ָגֵתנּו,  ַהשָּׂ ִפי  כְּ ְלָהִבין 

ל  כָּ ֶאת  ׁש  ְמַקדֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ְלׁשֹונוֹ  בִּ עֹוְבִרים  ר  ְסתָּ ְוַהנִּ

ָמה! שָׁ ַהּגּוף ְוַהנְּ

ָיִמים  יֵמי  בִּ ְלַהֲחִזיק  ָרִטי  פְּ ִלי  ָהָיה  ְוֶנְחָמד  ר  ֶנְהדָּ

פֹוְרָמט  ים  ַטנִּ ַהקְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  זוֹ  ָנה  שָׁ ַהּנֹוָרִאים 

ְלַאֲחָריו,  ִקיעֹות אוֹ  ִלְפֵני ַהתְּ ֲחזֹור ִאם  ֵצרּוף ַלמַּ יס בְּ כִּ

ִלְפֵני  ִאם  זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ֵסֶפר  ּוְגִמיַרת  ֲאִמיַרת  ְוַלֲחטֹף 

ל  כָּ ִלְפֵני  ְועֹוד  ַלּכֶֹתל,  ָלִעיר,  ְנִסיָעה  ַהְפָסָקה,  יׁש,  ַהטִּ

ִנְפָלא  "ץ  ַהשַּׁ ֲחָזַרת  ִלְפֵני  ן  כֵּ ְוִאם  ְנִעיָלה,  ְוִלְפֵני  ִנְדֵרי 

מַֹח  ְוִלשְׂ ִלְמאֹד  הּוא  גָּדֹול  ַהזֶּה  ָטן  ַהקָּ ָהַרְעיֹון  ְוִנְפָלא 

ּקּוִנים,  ַהתִּ ֵסֶפר  ִעם  ְועֹוד  ּתֹוָרה  ְמַחת  שִׂ בְּ ְוִלְפקֹד 

ִלְגּדֹל  יְך  ְלַהְמשִׁ ֶאְתֶכם  ים  ַהְמַזכִּ ל  כָּ ּוְזכּות  ְזכּוְתֶכם 

ׁשֹות  ע ַיבְּ ַאְרבַּ ָאֶרץ ְוַגם בְּ ְוִלְפרֹס ְלָכל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ גַּם בָּ

ָהעֹוָלם!

יִָּדי ַמגַַּעת ַעל  ז ּוֵמִפיץ ְקָצת ַעד ֵהיָכן שֶׁ י פ. ב. ַרכָּ נִּ ִממֶּ

ְיֵדיֶכן.

ַמן  זְּ בַּ לּו  בְּ קִּ שֶׁ ֲחֵבִרים  ם  שֵׁ בְּ ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ָרִצינּו  נ.ב. 

ן מֹוִדיַע  דֹוׁש. ּוְכמוֹ כֵּ ּקּוִנים / ַהּזַֹהר ַהקָּ ּוְבִעּתוֹ ֵסֶפר ַהתִּ

ֵאַלי  ם  ַלְחתֶּ שְּׁ ל סּוֵגי ָהֲעלֹוִנים שֶׁ י כָּ ְוֵהַפְצתִּ י  ְקתִּ ִחלַּ שֶׁ

ֶטֶלפֹוִנים  ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ שֶׁ אֹוִדיַע,  ְוֹזאת  ּוְלָפָניו,  ֻסּכֹות  בְּ

ָיִדי  בְּ ְוֵאין  רֹוִצים  ים  ֲאָנשִׁ ַלּזַֹהר.  ר  ֶקשֶׁ בְּ ֵאַלי  יִעים  ַמגִּ

ְרצֹוְנֶכם ְלהֹוִסיף  ַמן, ְוִאם בִּ לּו ְוָתמּו ִמזְּ ָבר כָּ ׁשּום ֵסֶפר, כְּ

לַֹח ֵאַלי עֹוד ִסְפֵרי זַֹהר ְוַכּדֹוֶמה ָלֶהם, ִהְנִני מּוָכן  ְוִלשְׁ

ַעל  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  ַהסְּ ּוְלָהִפיץ  יְך  ְלַהְמשִׁ ן  ּוְמֻזמָּ

ּפֹוִנים  שֶׁ ֵהם)  ים  ַרבִּ אי  וַּדַּ (שֶׁ ים  ַלֲאָנשִׁ ְלהֹוִדיַע  ַרק  ְיֵדיֶכן 

יַע! יַּגִּ שֶׁ ֶפר כְּ יַע ַהסֵּ ִהגִּ ֲאֵליֶכם שֶׁ

ֲאֵחִרים  שֶּׁ ַמה  ַהְצָלָחָתם  שכ"ה  ַוֲאַסיֵּם  אַֹמר  ְוזֹאת 

ִלי  בְּ ַרְעיֹון  ְלהֹוִסיף  ר  ֶאְפשָׁ שֶׁ ָעשּׂו!  ְולֹא  יּוְכלּו  לֹא 

ל  כָּ ֶאל  ִניִמי  פְּ ַרק  ָנחּוץ)  גַּם  (שֶׁ ּוְדָרׁשֹות  עּוִרים  שִׁ ׁשּום 

ְסָפִרים  בִּ ְועֹוֵסק  ְלָחנוֹ) לֹוֵמד  (ַעל שֻׁ ּוְבכֹוסוֹ  ִכיסוֹ  בְּ ֶאָחד 

ִכיֶתם ָלנּו  זְּ דֹוִלים שֶׁ ים ְוַהגְּ ַטנִּ ּוְקָבִצים ְוקּוְנְטֵרִסים ַהקְּ

ְך ּפֹוֶרה ְוַהְצָלָחה!!! ֶהְמשֵׁ ָרֵאל כְּ ּוְלָכל ִישְׂ

ִים ִלְפֵני ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַעל ֶיְדֶכם  ִדּיּוק ָחְדשַׁ בְּ ֵיׁש ְלַציֵּן שֶׁ

ל ּזַֹהר  ֶנס גָּדֹול שֶׁ אן כֶּ חֶֹדׁש ִסיָון ִהְתַקיֵּם כָּ ִעיר בְּ ּפֹה בָּ

ַהּזַֹהר...  ִלּמּוד  ְנִחיַצת  גֶֹדל  בְּ ִמְדַבׁש"  "ָמתֹוק  דֹוׁש  ַהקָּ

ר  ִאי ֶאְפשָׁ ִעיִרים שֶׁ ן ִנְרֶאה ְלָכל ֶאָחד ּוִבְפָרט ַהצְּ ּוְכמוֹ כֵּ

ְוֵאיכּות  ַכּמּות  בְּ ַהגָּדֹול  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  ְלַהְתִחיל  ָלל  כְּ

ְוֶהְרֵאיֶתם  ם  ִהגְַּעתֶּ ם  ְוַאתֶּ ים,  ַוֲאֻרכִּ ׁשֹוִנים  ים  ֵפרּושִׁ בְּ

ַרק  רּוׁש  פֵּ ׁשּום  ִלי  בְּ ַעְצמוֹ  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  אֹור  ָלנּו 

ְוֶזה  ְלָבָנה  ֵאׁש  י  גַּבֵּ ַעל  חֹר  שָׁ ְוֵאׁש  אֹור  ָזָהב  אֹוִתּיֹות 

ַמן  ַהזְּ ְך  ּוְבֶמשֶׁ כֻּּלוֹ  ָמה  שָׁ ַהנְּ ְלַהְלִהיב  ְוהֹוֵתר  י  דַּ ְלַבד 

ים ׁשֹוִנים ְועֹוד ַנֲעֶלה ַמֲעָלה ָרמֹות!!! ה ְלֵפרּושִׁ ִנְזכֶּ

ּתֹוָרתוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו.

פ. ב.

ה



ֵעט  מִּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ "אֹוֲהבֹו",  ִנְקָרא  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֶאת  ְלַמֵעט  ה'  בֹוד  כְּ ְלַהְרּבֹות  ּיּוַכל  שֶׁ ֵדי  כְּ ַנְפׁשוֹ  ָלַמת  ַהשְׁ בְּ

מֹוְרָדיו ּוְלַהְרּבֹות ֲעָבָדיו ְויֹוְדָעיו

ִנְבֲחָרה,  ה  ֻאמָּ בְּ ַחר  בָּ ר  ֲאשֶׁ ַהּבוֵֹרא,  ח  בַּ תַּ ְוִישְׁ ַהּיֹוֵצר  ַרְך  ִיְתבָּ  א 

ָרֵאל  ִישְׂ ָי-ּה  לוֹ  ַחר  בָּ ַיֲעקֹב  ּתוָֹרתוֹ,  ְוׁשֹוְמֵרי  ִמְצוֹוָתיו  אֹוֵהב 
ִדְכִתיב  ָרֵאל ַעם ְקרֹובוֹ, ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהבוֹ, כְּ ֵני ִישְׂ תוֹ, בְּ ִלְסֻגלָּ
ֶזַרע  יָך  ַחְרתִּ בְּ ר  ֲאשֶׁ ַיֲעקֹב  י  ַעְבדִּ ָרֵאל  ִישְׂ ה  ְוַאתָּ מ"א]  [ישעי' 
ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ה  ִחבָּ ֶזה  ה  ְוָלמָּ אֲֹהִבי  ַאְבָרָהם 
ם  שֵׁ קֹום בְּ ָרא אֹותוֹ ַהמָּ קָּ ָאר ֲאבֹות ָהעֹוָלם שֶׁ לֹום ִמשְּׁ ָעָליו ַהשָּׁ

אֹוֲהבוֹ.

ִלים ַרק ֶאת ַנְפׁשוֹ, ְוֶאת  ָהָאָדם ַישְׁ ַרְך שֶׁ ם ִיְתבָּ ֵאין ֶזה ְרצֹון ַהשֵּׁ
ִאים ּוַמְכִעיֵסי ה' ים ַחטָּ ְרּבּות ֲאָנשִׁ ִאיר ַאֲחָריו תַּ י ּדֹורוֹ ַישְׁ ַאְנשֵׁ

ַרְך [בראשית יח]:  ִיְתבָּ ם  ֲאַמר ַהשֵּׁ ָלנּו ִממַּ נֹוַדע  ֶזה  ִעְנָין  רּור  בֵּ
ְמרּו  יתוֹ ַאֲחָריו ְושָׁ ָניו ְוֶאת בֵּ ר ְיַצוֶּה ֶאת בָּ יו ְלַמַען ֲאשֶׁ י ְיַדְעתִּ כִּ
י  כִּ ֶזה  בְּ הוָֹרה  ה].  ִחבָּ ְלׁשֹון  "י  ַרשִׁ רּוׁש  פֵּ יו  [ְיַדְעתִּ ְוגֹו'  ה'  ֶרְך  דֶּ
ד  מֵּ לִּ שֶׁ ַעל  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ה'  ַאֲהַבת  ִנְפֵלאת 
ל  ִמכָּ יֹוֵתר  ָעְמָדה לוֹ  ְוִהיא שֶׁ ַלֲעבֹוָדתוֹ,  ְוֵקְרָבם  ָהָעם  ֶאת  ַעת  דַּ
ֱאֶמת גַּם  י בֶּ ְלַעְצמוֹ, כִּ ר ָהָי' לוֹ  ּוְזכּות ַהנֶֶּפׁש ֲאשֶׁ ה ַהּטֹוב  ַמֲעשֶׂ
ָרָכיו  דְּ ְוַדַעת  ה'  ֶאת  ָיְדעּו  ר  ֲאשֶׁ ה  ְסֻגלָּ ְיִחיֵדי  ָהיּו  ָהֹיה  ְלָפָניו 
ר ֵמעֶֹצם  ִמיד. ִמי ָלנּו גָּדֹול ֵמֲחנֹוְך ֲאשֶׁ גּו תָּ צּו ּוְבַאֲהָבתוֹ ִישְׁ ַיְחפְּ
ע  ַאְרבַּ ֶחְבַרת  ַהֲחִביָלה  ְרָדה  ִנְתפָּ ה',  בַּ ּוְדֵבקּותוֹ  ׁשּוָקתוֹ  תְּ
ָבא  ִמצְּ ֶאָחד  כְּ ִלְהיֹות  ה  ְוִנְתַעלָּ ָאָדם  ֵמֱהיֹות  ָחַדל  ַהְיסֹודֹות, 
י  כִּ [ְוֵאיֶנּנּו  ְרתוֹ:  ְלשָׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֶאת  ָהעֹוְמִדים  ְמרֹום  בִּ ָמרֹום 
לוֹם  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  בְּ ָמִצינּו  ְולֹא  ֱאלִֹקים]  ָלַקח אֹותוֹ 
ְוֶחְסרֹון  ִחיתּות  פְּ ד  ִמצַּ לֹא  ַאְך   - ְך  כָּ ל  כָּ ַעְפרּוִריּותוֹ  ְך  כֵּ ְזדַּ נִּ שֶׁ
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִאם  י  כִּ לֹא,  ַהּזוֹ,  ֲעָלה  ַהמַּ ֶאל  יַע  ִהגִּ לֹא  ַנְפׁשוֹ 
ַעְצמוֹ  ְלִהְתּבֹוֵדד  ֲחנֹוְך  ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ כַּ ה  עֹושֶׂ ָהָיה  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו 
ר  ְלֲאֵכי ֵא-ל, ַוֲאשֶׁ ה גַּם הּוא ִלְהיֹות ִממַּ ֵני ָאָדם ִהְתַעלָּ ֵמֶחְבַרת בְּ
ה'  ָחֵפץ  ה  ֵאלֶּ בְּ לֹא  י  כִּ ָחְכָמתוֹ  בְּ ִהְתּבֹוֵנן  י  כִּ הּוא  ן,  כֵּ ה  ָעשָׂ לֹא 
ִאיר ַאֲחָריו  י ּדֹורוֹ ַישְׁ ִלים ָהָאָדם ֶאת ַנְפׁשוֹ ְלַבד, ְוֶאת ַאְנשֵׁ יַּשְׁ שֶׁ
ר ָקָרה ְלדֹורוֹ  ְקֶרה ֲאשֶׁ מִּ ִאים ּוַמְכִעיֵסי ה', כַּ ים ַחטָּ ְרּבּות ֲאָנשִׁ תַּ

ּבּול. ל ֲחנֹוְך ְודֹור ַהמַּ שֶׁ

יַע ּוְלֵהיִטיב ְלזּוָלתוֹ  פִּ ָיבֹר לוֹ ָהָאָדם הּוא ְלַהשְׁ כֹוָנה שֶׁ ֲעָלה ַהנְּ ַהמַּ
יַע  ַנְפׁשוֹ, ַרק ְלַהגִּ ָלַמת  ַהשְׁ ן ְמַמֵעט בְּ ְיֵדי כֵּ ַעל  ִמיד ַלְמרֹות שֶׁ תָּ

יִעים  ְלזּוָלתֹו פִּ שְׁ ֵלמּות הּוא ִלְהיֹות ִמן ַהמַּ ְלַתְכִלית ַהשְּׁ

ָלַמת ַנְפׁשוֹ,  ַהשְׁ י טֹוב ָלָאָדם ְלַמֵעט בְּ ד אֹותוֹ כִּ יֹון ַהזֶּה ב ִלמֵּ סָּ ַהנִּ
ֲעָבָדיו  ּוְלַהְרּבֹות  מֹוְרָדיו  ֶאת  ְלַמֵעט  ה'  בֹוד  כְּ ַהְרּבֹות  ְלַמַען 
ֶאָחד  ַמְלָאְך  יוִֹסיף  ִאם  ָהָאָדם  ּיוִֹסיף  ּוַמה  ן  תֵּ יִּ ַמה  י  כִּ ְויֹוְדָעיו, 
ֵהנָּה  ַעל ַאְלֵפי ִרְבבֹות ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה, ֲהלֹא ה' ּבוֵֹרא ּוַמְמִציא כָּ
ּדֹור  ָכל  ה בְּ ְסֻגלָּ ְיִחיֵדי  ַיֲעשּׂו  ּכֹה  ְוִאם  ָקִרים,  ַלבְּ ים  ְוָכֵהנָּה ֲחָדשִׁ
ְמֻקְלָקל,  ָהעֹוָלם  ְורֹב  ַלה'  ׁש  ִקדֵּ ֶאֶלף  י  ִמנִּ ֶאָחד  ֵצא  ִימָּ ָודֹור, 
ֵמַעל.  ֵאָרה  שָּׁ תִּ ִריָאה  ַהבְּ ְוֵחֶפץ  ֶביָה  יֹושְׁ ֵמָרַעת  ם  ׁשֹּ תִּ ָהָאֶרץ 
ִקְרּבוֹ,  בְּ ר  ֲאשֶׁ י  -דַּ שָׁ ַמת  ִנשְׁ ָהָאָדם  צּוַרת  ְתַחיֵּב  תִּ ֶזה  ְוָדָבר 
י  ָבתֵּ בְּ ן  כֹּ ִלשְׁ ַמִים  ַהשָּׁ ִמן  ָיְרָדה  ְוֶטֶרם  ַעל  ִממַּ ֱאלַֹקי  ֵחֶלק  ִהיא 
א. נעתק מהקדמת שו"ע חת"ס יו"ד חלק ב' בקונטרס "פתוחי חותם" 
שכתב הגה"ק רבי שמעון סופר אבדק"ק קראקא בנו של רשכבה"ג 

בעל החת"ס זיעוכי"א.

הרבים  את  המזכה  מעלת  גודל  באריכות  מבאר  זי"ע  סופר  החתם 
להחזיר הרבים בתשובה לילך בדרכו של אברהם אבינו עליו השלום, 
ְלַהְדִפיס  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ּוְלַזּכֹות  ִלְזּכֹות  בניקל  יכול  אחד  כל  זה  ובדורינו 
ּולהפיץ את ספרי שכר ועונש בכל בית ישראל, כי הרבה פעמים חייו 
של אדם תלויים אם הוא מזכה את הרבים או לאו, ועל ידי שמזכה 
יזכה לבנים צדיקים ואריכות ימים ושנים טובים בבריות  את הרבים 
גופא ונהורא מעליא עוד ינוב בשיבה דשן ורענן עד ביאת גואל צדק 

במהרה בימינו אמן,

ב. ועיין לקמן מה שהבאנו מהחפץ חיים זצ"ל ביאור הכתוב בזה.

ּוְבבֹוָאּה  ּכֹל,  בַּ ְמׁשוְֹטטֹות  ְוֵעיֶניה  ה'  ַמְצּפּוֵני  ֵאֶליָה  ִנְגלּו  חֶֹמר 
ֶרא  פֶּ ַעִיר  ָחְמרוֹ,  ֵמַעְפרּוִרּיּות  ֵעיֶניה  מּו  ִנְסתְּ ָהָאָדם  ּגּוף  ֶאל 
ֵרד  ַותֵּ ָאִביָה  ית  בֵּ ֶאת  ַלֲעֹזב  ַהּזֹאת  ָרה  ַלצָּ ָלּה  ּוַמה  ִיוֵָּלד,  ָאָדם 
ֶחְבַרת  ֶנת בְּ כֶּ ִרְגֵבי ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה, ּוִמְסתַּ ַח בְּ פֵּ ָלִאים ְלִהְסתַּ פְּ
י ִיְלטֹׁש ָהָאָדם ֶאת ָחְמרוֹ, ּוִמי יֹוֵדַע ִאם  ים ַעד כִּ ַהּגּוף ָיִמים ַרבִּ
לֹא  ִאם  ְלַקְדמּוָתּה?  ׁשּוב  תָּ ִאם  ְלכּות,  ַלמַּ יַע  גִּ תַּ ֹזאת  כָּ ְלֵעת 
אוָֹרּה  ְלַצְמֵצם  ָלּה  ְוטֹוב  ִעיִמים,  נְּ בַּ ָלּה  לּו  ִיפְּ ָהֵאּלּו  ֲחָבִלים  י  כִּ
ֵלמּות  ַהשְּׁ ְכִלית  תַּ ֶאל  יַע  גִּ תַּ ְלַמַען  ים,  ַרבִּ ָיִמים  ִזיָוּה  ּוְלַמֵעט 
ְלזּוָלָתּה  יִעים  פִּ שְׁ ַהמַּ ִמן  ִלְהיֹות  ְליֹוְצָרּה  ַהּצּוָרה  ּמֹות  ְלִהְתדַּ
ֲעָלה  ַלמַּ ר  ֲאשֶׁ ָלּה  מּוְך  ַהסָּ ֶכל  ַהשֵּׂ רּוַח  ֶאל  ֵמאוָֹרּה  ּוְלַהֲאִציל 
זּוג  ת  בַּ ם  שָׁ ָלּה  ֵאין  י  כִּ ַעל  ִממַּ ַמִים  שָּׁ בַּ יַע  ְלַהגִּ ּתּוַכל  לֹא  ַהּזוֹ 
ֶלת  ְמַקבֶּ ְבִחיַנת  בִּ ִאם  י  כִּ ם  שָׁ ְוֵאיֶננָּּה  ָעָתּה,  פָּ ַהשְׁ ֶלת  ַהְמַקבֶּ
לֹא  י  כִּ ְוַיַען   - יַע.  פִּ ַמשְׁ ְבִחיַנת  בִּ ִלְהיֹות  ָלּה  ִהיא  ּוַמַעְליּוָתא 
ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהּגּוף  ה  ַמֲעשֵׂ ֵלי  כְּ ֵצרּוף  בְּ ִאם  י  כִּ ַהנֶֶּפׁש  ֵחֶפץ  ַלם  ִנשְׁ
יָּבֹר לוֹ  כֹוָנה שֶׁ ְרצֹוָנּה, ַמֲעָלה ַהנְּ ֲעלּו כִּ ְתנּוָעָתּה ְוִיְתפַּ נּוָעָתם כִּ תְּ

ה ַהנֶֶּפׁש. ַמֲעשֵׂ ִמיד כְּ יַע ּוְלֵהיִטיב ְלזּוָלָתּה תָּ פִּ ָהָאָדם ְלַהשְׁ

ִלים ָהָאָדם ַלם ִאם ַישְׁ שְׁ ִריָאה לֹא תֻּ ֵחֶפץ ַהבְּ
ִלים ֶאת ֶנֶפׁש זּוָלתֹו ֶאת ַנְפׁשוֹ ְלַבּדוֹ ְולֹא ַישְׁ

ֵניֶהם  ֵניֶכם: ְוֶאת בְּ ם ֶאת בְּ ְדתֶּ ַרְך: ְוִלמַּ ם ִיְתבָּ ְוַעל ֶזה ִהְזִהיַרנּו ַהשֵּׁ
ֲעִמיֶתָך,  ֶאת  ּתֹוִכיַח  הֹוֵכַח  ַהּתֹוֵכָחה:  ִמְצַות  ְוַכּדֹוֶמה  דּון,  ְיַלמְּ
ִאם  ִריָאה  ַהבְּ ֵחֶפץ  ַלם  שְׁ לֹא תֻּ י  כִּ ָלנּו  מֹוִרים  ְצוֹות  ַהמִּ ֵאּלּו  ל  כָּ

ִלים ֶאת ֶנֶפׁש זּוָלתוֹ. ִלים ָהָאָדם ֶאת ַנְפׁשוֹ ְלַבּדוֹ ְולֹא ַישְׁ ַישְׁ

ֵאר  ה, גַּם ַאֲהרֹן ִנְתפָּ ְלִמיִדים ַהְרבֵּ ָאבֹות: ְוַהֱעִמידּו תַּ ְוִהְזִהירּו בְּ
י ַהּכֲֹהִנים  ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתוָֹרה, ְוַיַען כִּ ה זוֹ: אֹוֵהב ֶאת ַהבְּ ִמדָּ בְּ
ְלַיֲעקֹב  ֶטיָך  פָּ ִדְכִתיב: יֹורּו ִמשְׁ ים ְלהֹורֹות ַעם ה' כְּ גָּשִׁ ה ַהנִּ ֵהמָּ
ֶלֱאחֹז  ְוָהַאְזָהָרה  ּוּוי  ַהצִּ ֲעֵליֶהם  א  בָּ ָלֵכן  ָרֵאל,  ְלִישְׂ ְותוָֹרְתָך 
ְקָרא (ויקרא ז'). ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדוֹ ַבד  מִּ ז בַּ רּות ְמֻרמָּ ת ִהְתַחבְּ ִמדַּ בְּ
ַעל  וָָּנה  ַהכַּ ְוגֹו',  ן  שֶׁ ְוֵהִרים ֶאת ַהדֶּ רוֹ  שָׂ ַעל בְּ ׁש  ִיְלבַּ ַבד  ּוִמְכְנֵסי 
"ם (סוף פרק ה' מהלכות יסודי התורה) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:  ַתב ָהַרְמבָּ כָּ ֶרְך שֶׁ דֶּ
ִמיד  תָּ ֵיָרֶאה  ְולֹא  יָבָתם  ִוישִׁ ָהָאֶרץ  י  ַעמֵּ ֲארּוַחת  בַּ ה  ַיְרבֶּ ְולֹא 
ה  ְועֹושֶׂ ין  ְתִפלִּ בִּ ר  ֻמְכתָּ ִציִצית  בְּ ָעטּוף  ּתוָֹרה  בַּ עוֵֹסק  א  ֶאלָּ
ה  ַהְרבֵּ ִיְתַרֵחק  ּלֹא  שֶׁ ְוהּוא  ין:  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים  יו  ַמֲעשָׂ ָכל  בְּ
ְואֹוֲהִבים אֹותוֹ  ִסין אֹותוֹ  ְמָצא ַהּכֹל ְמַקלְּ יִּ ּתֹוֵמם ַעד שֶׁ ְולֹא ִישְׁ
תּוב אֹוֵמר  ַהכָּ ְוָעָליו  ה',  ֶאת  ׁש  ִקדֵּ ֶזה  ֲהֵרי  יו,  ְלַמֲעשָׂ ים  ּוִמְתַאוִּ

ָאר עכ"ל. ָך ֶאְתפָּ ר בְּ ָרֵאל ֲאשֶׁ ה ִישְׂ י ָאתָּ ַעְבדִּ

ת  ִמדַּ ְיֵדי  ַעל  ִדידּות  ַהבְּ ת  ִמדַּ ִלְקנֹות  ְמַחיֵּב  ִריָאה  ַהבְּ ֵחֶפץ 
ם  כֻּלָּ שֶׁ ָיפֹות  ִנים  פָּ ֵסֶבר  בְּ ָאָדם  ֵני  בְּ ֶחְבַרת  בְּ רּות  ַהִהְתַחבְּ
ָחְכָמתוֹ  בְּ ְנָפׁשֹות  ח  ִלקַּ יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  סּוהּו  ִויַקלְּ ֹיאֲהבּוהּו 

יָבם ֶאל ה' ם ַלֲהשִׁ ְרכָּ ְלֵהיִטיב דַּ

ַהנֶֶּפׁש  ְלִזּכּוְך  גָּדֹול  ּתֹוֶעֶלת  ֱאֶמת  בֶּ ִדידּות  ַהבְּ ת  ִמדַּ י  כִּ ְרצֹונוֹ 
ִריָאה  ַהבְּ ֵחֶפץ  ַאְך  ֵלם,  ַהשָּׁ ְלֶהָחָכם  ית  ַעְצִמיִּ ִהיא  זוֹ  ה  ּוִמדָּ
רּות  ַהִהְתַחבְּ ת  ִמדַּ בְּ ּוְלַכּסֹוָתּה  זוֹ  ה  ִמדָּ ׁש  ְלִהְתַלבֵּ ְתַחיֵּב  תִּ
ִסין  ְמַקלְּ ַהּכֹל  ְמְצאּו  יִּ שֶׁ ָיפֹות,  ִנים  פָּ ֵסֶבר  בְּ ָאָדם  ֵני  בְּ ֶחְבַרת  בְּ
ָחְכָמתוֹ  ח ְנָפׁשֹות בְּ י ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ִלקַּ אֹותוֹ ְואֹוֲהִבים אֹותוֹ, כִּ
ַהּכֵֹהן ִמּדוֹ  ְוָלַבׁש  ְוֶזהּו ָאְמרּו  יָבם ֶאל ה':  ְוַלֲהשִׁ ם  ְרכָּ ְלֵהיִטיב דַּ
דּוד, אֹותוֹ  ד ִלְהיֹות בָּ ִהיא בַּ ד ַעְצמוֹ שֶׁ תוֹ ִמצַּ י ִמדָּ וָָּנה כִּ ַבד, ַהכַּ
ּתֹוֵמם,  ִישְׁ ְולֹא  ִיְתַרֵחק  לֹא  חּוץ  בַּ מִּ שֶׁ אֶֹפן  בְּ ׁש  ִיְתַלבֵּ ה  דָּ ַהמִּ
ּוְלַכנֵּס  ֲחבּורֹות  ר  ְלִהְתַחבֵּ ִרּיֹות,  ַהבְּ ין  בֵּ ְמעָֹרב  ְעּתוֹ  דַּ ִיְהֶיה  ַאְך 
דּוִדים  ּנּוס ַהבְּ ת כִּ וָָּנה ִמדַּ ד ַהכַּ ָאַמר ּוִמְכְנֵסי בַּ דּוִדים, ְוֶזהּו שֶׁ ַהבְּ
ל ָאָדם  ל כָּ ָפָניו ְלַקבֵּ ְהֶיה ַצֲהָלתוֹ בְּ תִּ חּוץ, שֶׁ רוֹ ִמבַּ שָׂ ׁש ַעל בְּ ִיְלבַּ
ְוֶזהּו  ַלּתוָֹרה,  ִויָקְרָבן  ִרּיֹות  ַהבְּ ֶאת  ֶיֱאהֹב  ָיפֹות,  ִנים  פָּ ֵסֶבר  בְּ
ן ּתַֹאר  שֶׁ ַח, ַהדֶּ ְזבֵּ מוֹ ֵאֶצל ַהמִּ ן ְוגֹו' ְושָׂ שֶׁ ָאַמר: ְוֵהִרים ֶאת ַהדֶּ שֶׁ
ן  שֶׁ ַהדֶּ מוֹ  כְּ ֵלם  ַהשָּׁ ֵעֶרְך  בְּ ֵהם  שֶׁ ַהחֶֹמר  ָוֳעִבי  ַעת  ַהדַּ ִלְפחּוֵתי 
ִרּיֹות  רּות ִעם ַהבְּ ת ִהְתַחבְּ ֵעֶרְך ָהעֹוֶלה קֶֹדׁש ַלה', ְוַעל ְיֵדי ִמדַּ בְּ

חּוֵתי  ְלַהֲעלֹות גַּם פְּ יּוַכל  ָנֵקל  חּוץ בְּ ִמבַּ רוֹ  שָׂ ׁש ַעל בְּ ִיְלבַּ ר  ֲאשֶׁ
ֻמְקָטר  ָמקֹום  ַח  ְזבֵּ ַהמִּ ֵאֶצל  מוֹ  ְושָׂ כֹוָנה  ַהנְּ ַמֲעָלה  ֶאל  ָהֵעֶרְך 

ֻמגָּׁש ַלה':

ֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז,  ֶיֶתר שְׂ ה זוֹ ַמְרֶאה ַאֲהָבתוֹ ֶאל ה' בְּ ִמדָּ אֹוֵחז בְּ ִמי שֶׁ
ר  ָכל ָהֶאְפשָׁ ל בְּ דֵּ תַּ ץ ּוְלִהשְׁ ֶלְך ְלִהְתַאמֵּ ֶרְך אֹוֵהב ֶאת ַהמֶּ י ִמדֶּ כִּ

ַחת עֹל ַמְלכּותוֹ ּוְלַהְרּבֹות לוֹ ֲעָבִדים. ֵני ָאָדם תַּ ְלַהְכִניס בְּ

ֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז,  ֶיֶתר שְׂ ה זוֹ ַמְרֶאה ַאֲהָבתוֹ ֶאל ה' בְּ ִמדָּ  ְוָהאֹוֵחז  בְּ
ר  ָכל ָהֶאְפשָׁ ל בְּ דֵּ תַּ ץ ּוְלִהשְׁ ֶלְך ְלִהְתַאמֵּ ֶרְך אֹוֵהב ֶאת ַהמֶּ י ִמדֶּ כִּ
ַיד  ַחת עֹל ַמְלכּותֹו ג, ּוְלַהְרּבֹות לוֹ ֲעָבִדים כְּ ֵני ָאָדם תַּ ְלַהְכִניס בְּ
ה זוֹ ֶטֶרם  לֹום ְלִמדָּ י ָזָכה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ ֶלְך, ְוַיַען כִּ ַהמֶּ
חּוצֹות,  ל  כָּ רֹאׁש  בְּ ָעַמד  ְעּתוֹ  ּוִמדַּ ְכלוֹ  ִמשִּׂ ַרק  ָעֶליה,  ה'  ִצוָּה 
ֶאת  ה,  ַהְרבֵּ ְלִמיִדים  תַּ ֶהֱעִמיד  ה',  ם  שֵׁ בְּ ְוָקָרא  חֹות  ִמְזבְּ ָנה  בָּ
ל  שֶׁ אֹוֲהבוֹ  ֵרא  ְלִהקָּ ֵיאֹות  לוֹ  ָלֵכן  ָחָרן,  בְּ ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ ַהנֶֶּפׁש 
יב  ֵהשִׁ ַנְפׁשוֹ  ְוִכְגמּול  ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי,  ֶזַרע  מוֹ,  ַרְך שְׁ ִיְתבָּ ֶלְך  ַהמֶּ
הֹוִדיַענּו  לוֹ ה' ְוֵחֶלף ַאֲהָבתוֹ ֶאל ה' ָהָיה ַאֲהַבת ה' ֵאָליו, ְוֶזהּו שֶׁ
ר ְיַצוֶּה ֶאת  יו] ְלַמַען ֲאשֶׁ יו [ָאַהְבתִּ י ְיַדְעתִּ ָאְמרוֹ כִּ מוֹ בְּ ַרְך שְׁ ִיְתבָּ

ֶרְך ה': ְמרּו דֶּ יתוֹ ַאֲחָריו ְושָׁ ָניו ְוֶאת בֵּ בָּ

ֲאִריכּות ָיִמים  ם ה' בַּ ם ְמַזכֵּ ִלימּו ַנְפשָׁ ָבר ִהשְׁ כְּ גַּם ְלֵאּלּו שֶׁ
יֵָּהנּו ֵמאֹוָרם  ֵדי שֶׁ ְלטֹוַבת ַזְרֵעיֶהם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְוַתְלִמיֵדיֶהם כְּ

ם ִלימּו גַּם ֵהם ַנְפשָׁ ְוַישְׁ

ים  ַלַחיִּ יַע  ְלַהגִּ ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ָהָאָדם  ֲהָויֹות  ר  ִעקַּ
ַעְצְמָך  ַהְתֵקן  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  שֶׁ ּוְכמוֹ  א,  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ ים  ְצִחיִּ ַהנִּ
ה  רֹון ַמֲעשֵׂ שְׁ ַרְקִלין. ַוֲהָכָנה זוֹ ִהיא כִּ ֵנס ַלטְּ כָּ תִּ ֵדי שֶׁ רֹוְזדֹור כְּ פְּ בַּ
ְזַמן ִכי  ָלָמה ַהִהיא בִּ עּור ַלַהשְׁ ֵלמּות ַהנֶֶּפׁש. ְוֵאין שִׁ ְצוֹות ּושְׁ ַהמִּ
ֶכל  ַהשֵּׂ ָיִרים  ר  ֲאשֶׁ כַּ ְוָהָיה  ָהָאָדם,  לּות  דְּ תַּ ִהשְׁ בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ִאם 
ָאִביָה  ית  בֵּ ְנעּוֶריה  כִּ ָבה  ְושָׁ ַהחֶֹמר,  ַעל  ַהנֶֶּפׁש  ְוָגַבר  ָידוֹ,  ֶאת 
ְוָגַבר ַהחֶֹמר ַלֲעשֹׂות  ֶכל ֶאת ָידוֹ  יח ַהשֵּׂ קֶֹצר ָיִמים, ַאְך ִאם ַינִּ בְּ
ִלְהיֹות  ְצִריָכה  י  כִּ ְלַהנֶֶּפׁש,  ָרָעה  ִמזֶּה  ְצַמח  ְנעּוָריו, תִּ יֵמי  בִּ ַחִיל 
ְבִעים  שִׁ כְּ ים  ַרבִּ ָיִמים  ּוַבֲהָבָליו  ַהזֶּה  ֵפל  ַהשָּׁ עֹוָלם  בָּ ְטרּוָדה 
ְוָיֶפה  ִעוֵּת,  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ָהָאָדם  ן  ַתקֵּ יְּ שֶׁ ַעד  יֹוֵתר  ְוִלְפָעִמים  ָנה  שָׁ
ת  ִלי ִטְרדַּ ָחְתמּו ָיָמיו ְמֵהָרה בְּ ֵרי ְלִמי שֶׁ "ם ַז"ל: ַאשְׁ ַתב ָהַרְמבָּ כָּ
ר  ֲאשֶׁ ִריִדים  ַהשְּׂ רֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ֲהלֹא  ֵלא  ִיפָּ ה  ּוֵמַעתָּ ַהנֶֶּפׁש, 
ִלימּו  ִהשְׁ ֵהם  י  כִּ ָסֵפק  ּוְבִלי  יָבה,  שֵׂ בְּ ְינּובּון  ה  ֵהמָּ גַּם  קוֵֹרא,  ה' 

ל ֵאּלּו? יֵמי ְנעּוָרם, ּוְלֵהיָכן ֲאִריכּות ָיִמים שֶׁ ם בִּ ַנְפשָׁ

ְיֵמיֶהם  ָחְתמּו  ָבר  כְּ ַעְצָמם  ד  ִמצַּ ֵהם  אי  ַודַּ בְּ י  כִּ ה  ֵמַעתָּ ֱאמֹר 
מּו  לְּ שַׁ ָבר  כְּ י  כִּ ַעְצָמם,  ְלטֹוַבת  ֵאינוֹ  ֶהם  לָּ שֶׁ ָיִמים  ַוֲאִריכּות 
עֹוד  יָחם  ַמנִּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ַרק   - ם  ַנְפשָׁ רֹון  שְׁ כִּ ד  ִמצַּ ְיֵמיֶהם 
יֵָּהנּו  ְוַתְלִמיֵדיֶהם, שֶׁ ְוֶצֱאָצֵאיֶהם  ַזְרֵעיֶהם  ְלטֹוַבת  ָהֲאָדָמה  ַעל 
ה  ִטְרדָּ ִטְלטּולוֹ  ֶזה  ְוֵאין  ם,  ַנְפשָׁ ֵהם  גַּם  ִלימּו  ְוַישְׁ ֵמאוָֹרם 

יַע ֵמאוָֹרּה ְלזּוָלָתּה. פִּ י ְזכּות ִהיא ָלּה ְלַהשְׁ ְלַהנֶֶּפׁש, כִּ

ַהְטָרדֹות  ֵמֲחַמת  ְלִהְתּבֹוֵדד  ַנאי  פְּ ֵאין  שֶׁ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ַהגַּם 
ִרּיֹות  ַהבְּ ין  בֵּ ְמעָֹרב  ְוֶלֱהיֹותוֹ  ְלִמיִדים  ַהתַּ ִלּמּוד  בְּ ִמיִדּיֹות  ַהתְּ
בּוָאה,  יַע ְלַמֲעַלת ַהנְּ בוֹ ְלַהגִּ ִכיָנה ּוְמַעכְּ ְנֵפי ַהשְּׁ ַחת כַּ ְלַהְכִניָסם תַּ

ָבר. ּנּו דָּ יר ִממֶּ ּלֹא ַיְסתִּ ָכרוֹ שֶׁ ם שְׂ לֵּ ַרְך ְמשַׁ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

ַמְדֵרַגת  ֶאל  יַע  ִהגִּ לֹא  ֱאֶמת  בֶּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַאְך 
ַנאי  פְּ לוֹ  ָהָיה  לֹא  י  כִּ ִויֶחְזֵקאל,  ִיְרְמָיהּו  ְעָיה  ְישַׁ ל  שֶׁ זוֹ  כָּ ְנבּוָאה 
זוֹ  ַמְדֵרַגת ְנבּוָאה כָּ ר ַנְפׁשוֹ בְּ ְבּתוֹ ּוְלַקשֵּׁ ַמְחשַׁ ְלִהְתּבֹוֵדד ַעְצמוֹ בְּ
ְעּתוֹ ְמעָֹרב  ְלִמיִדים ְוָהָיה דַּ ִלּמּוד ַהתַּ ִמיד בְּ ָהָיה ֻמְטָרד תָּ ְלִפי שֶׁ
ג. ובדרשות חתם סופר (פרשת נצבים וילך דף שמ"ט) כתב, כי כל שכר העולם 
הבא אינו נחשב אצל אברהם אבינו עליו השלום וכיוצא, כי יפה שעה 
אחת בתורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ומה 
כל  אך  שכר,  ביקש  מי  מאוד,  הרבה  שכרך  הוא  ברוך  הקדוש  פייסו 
תענוגו ושכרו האמיתי על עבודתו את השם יתברך שיזכה ללמד אחרים, 
ושיעמוד פרי בטנו תחתיו והוא יגדלהו לתורה ועבודה ויעמוד תחתיו 

ללמוד וללמד. ועיין עוד שם בדרשות לשבת תשובה, דף כ"ג.

ים - מאמר ג' כּות ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרבִּ ַהזְּ
גודל מעלת שכר המזכה את הרבים מש"ס, מדרשים, זוהר הקדוש, ספרי מוסר ועוד, 

ובכלל זה מי שמדפיס ספרים להזהיר את הרבים, או שנותן כסף להדפיס.

ן לק ב. וע

ו



ְלִמיִדים  ִכיָנה, ְוִאּלּו ָהיּו תַּ ְנֵפי ַהשְּׁ ַחת כַּ ִרּיֹות ְלַהְכִניָסם תַּ ין ַהבְּ בֵּ
כֹוָנה לֹא ָהָיה ִלּמּודוֹ אֹוָתם ְמִניַעת ִהְתּבֹוְדדּות  ֲעָלה ַהנְּ מַּ ָהֵאּלּו בַּ
ַעד  חּוָתה  פְּ ַמְדֵרָגה  בְּ ָהיּו  ִלּמּוָדם  ת  ְתִחלַּ בִּ ֵהם  ַאְך  ָבה,  ֲחשָׁ ַהמַּ
יָלם  ִהְרגִּ ִלּמּוָדם  ת  ּוִבְתִחלַּ ְלַאט  ְלַאט  ְלַהְכִניָסם  ָצִריְך  ָהָיה  שֶׁ
ִמיד  ִהְתנֹוַנע ַנְפׁשוֹ תָּ ָרס, ְוַעל שֶׁ ל פְּ ַלֲעבֹד ֶאת ה' ַעל ְמַנת ְלַקבֵּ
ְלִהְתּבֹוֵדד  ַנאי  פְּ לוֹ  ַאר  ִנשְׁ לֹא  ֵאּלּו  כָּ ַעת  דַּ ִקְצֵרי  ִעם  ק  ְלִהְתַעסֵּ
זוֹ, ַאְך ה' ַהּטֹוב ַהּיֹוֵדַע ַמְצּפּוֵני ֵלב ְוֶנֶפׁש,  בֹוָתיו ִלְנבּוָאה כָּ ַמְחשְׁ
י  כִּ גַּם  ִאם  ַאְבָרָהם,  י  ַעְבדִּ ֶזה  ֲהלֹא  ָאַמר  ַאְבָרָהם,  ֶאת  ָיַדע 
ְלַכּסֹות  ֵכן  ִיתָּ לֹא  ָמקֹום  ל  ִמכָּ זוֹ  כָּ ְנבּוָאה  ַמְדֵרַגת  ֶאל  יַע  ִהגִּ לֹא 
ֵלמּות ַנְפׁשוֹ ְוָכל ִמעּוט ֲהָכָנתוֹ ֶאל  שְׁ רֹון בִּ י ֵאין ִחסָּ ָבר, כִּ ּנּו דָּ ִממֶּ
ּוְלַמֲעִני  ִלְכבֹוִדי  ַעְצמוֹ  ַמְטִריד  הּוא  ְיֵדי שֶׁ ַעל  ַרק  בּוָאה הּוא  ַהנְּ
לֹא  ן  כֵּ ִאם  בּוָאה  ַהנְּ ַמֲעַלת  נָּה  ִממֶּ ְוגֹוֵזל  ֶגד  ִמנֶּ ַנְפׁשוֹ  ִליְך  ַמשְׁ
ְוֶזהּו  ַאֲהָבתוֹ אֹוִתי,  בְּ ְיֵדי ֲעבֹוָדתוֹ  ַיְפִסיד ַעל  ֶזה  יק כָּ דִּ צַּ ֵכן שֶׁ ִיתָּ
ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם, ֲהִיָתֵכן  ַרְך, ַהְמַכסֶּ ם ִיְתבָּ ָרא, ָאַמר ַהשֵּׁ ּתַֹאר ַהקְּ
ל  כָּ י  כִּ יו  ְיַדְעתִּ ֲהלֹא  ה,  עֹושֶׂ ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ֵמַאְבָרָהם  ה  ֲאַכסֶּ שֶׁ
ָניו  יתוֹ ְוֶאת בָּ ר ְיַצוֶּה ֶאת בֵּ ִמעּוט ֲהָכָנתוֹ ִלְנבּוָאה הּוא ְלַמַען ֲאשֶׁ
חּוֵתי ָהֵעֶרְך ָהעֹוְבִדים ַעל ְמַנת  ֶרְך ה' ְוֵהם עֹוד פְּ ְמרּו דֶּ ַאֲחָריו ְושָׁ
ל  ר ָעָליו, כָּ בֵּ ר דִּ ָרס ְלַמַען ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֶאת ֲאשֶׁ ל פְּ ְלַקבֵּ
קֹום גָּבֹוהַּ ֶאל ָמקֹום ָנמּוְך ִלְלמֹד ִעם  יל ַעְצמוֹ הֹוֵלְך ִממָּ פִּ ְך ַמשְׁ כָּ
ִמי ְלַהְרּבֹות ֲעָבַדי  ה ִלְכבֹוד שְׁ ֵאּלּו ְוָכל ֶזה הּוא עֹושֶׂ ַעת כָּ ִקְצֵרי דַּ
ֲהָכָנתוֹ  ִמעּוט  ָכל  בְּ שֶׁ ֵצא  תֵּ י  ֵמִאתִּ ָכרוֹ  שְׂ ָלֹזאת  ִאי   - ַעי  ּוְמֻידָּ

ָבר. ּנּו דָּ ל ָצפּון א ְולֹא ִיְסּתֹר ִממֶּ ה לוֹ כָּ ִלְנבּוָאה ֲאַגלֶּ

ַהּזּוַלת  ֶנֶפׁש  ָלַמת  ַהשְׁ בְּ עֹוֵסק  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ְתַהוָּה  נִּ שֶׁ ַמן  ַהזְּ ֶחְסרֹון 
ְזַמן  בִּ שֶׁ ִסּפּוק  לוֹ  נֹוֵתן  ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ַנְפׁשוֹ,  ָלַמת  ֵמַהשְׁ בוֹ  ּוְמַעכְּ

ְכלֹו ֵדי ְיכֶֹלת שִׂ גָּבֹות יֹוֵתר ִמכְּ גֹות ַרּבֹות ְוִנשְׂ יג ַהשָּׂ מּוָעט ַישִּׂ

ֶעֶבד  ֹיאַמר  ָאמֹר  ִאם  ֵלם,  ְלַהשָּׁ ל  כֵּ ַהשְׂ מּוָסר  הּוא  ֶזה  ְוָדָבר 
ה  ה' ְוָחֵפץ ֲאִני ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוֵאיְך ֶאֱעשֶׂ י בַּ ָקה ַנְפשִׁ ָהִעְבִרי ָחשְׁ
ִלים ֶנֶפׁש  ֵדי ְלַהשְׁ י כְּ ֵלמּות ַנְפשִׁ לֹות שְׁ כָּ ִלּמּוֵדי ֻמשְׂ ֹזאת ְלַמֵעט בְּ

ֲחֵבִרי?

ְויֹוֵתר  ֵמַרּבֹוַתי  י  ָלַמְדתִּ ה  ַהְרבֵּ ֲחַז"ל:  ְבֵרי  דִּ ֵאָליו  ׁשּוָבה  ַהתְּ
ָבר ְלַמּלֹאת ְלָך  ֵלא ֵמה' דָּ ם - ֲהִיפָּ ְלִמיַדי יֹוֵתר ִמכֻּלָּ ֵמֲחֵבַרי ּוִמתַּ
ֶאת  ה  ֲעשֵׂ ה  ַאתָּ  - מוֹ  שְׁ ִלְכבֹוד  ֶהְחַסְרתָּ  שֶּׁ ַמה  ָך  ַנְפשְׁ ֵלמּות  שְׁ
ּלוֹ  שֶׁ ֶאת  ה  ַיֲעשֶׂ ְוה'  ָהָעם,  ֶאת  ַעת  דַּ ד  ְלַלמֵּ ַלֲעשֹׂות  ָך  ִצוְּ ר  ֲאשֶׁ
ָך  ַנְפשְׁ ְלַמּלאֹת  ְרצֹונוֹ  כִּ ְרצֹוְנָך  ה  ַיֲעשֶׂ ְוהּוא  ְרצֹוְנָך  כִּ ְרצֹונוֹ  ה  ֲעשֵׂ
גֹות ַרּבֹות  יג ַהשָּׂ יק ְלָך ְזַמן ַהּמּוָעט ְלַהשִּׂ ֵלמּות ְוַיְספִּ ִמיִדיַעת ַהשְּׁ

ְכְלָך. ֵדי ְיכֶֹלת שִׂ גָּבֹות עֹוד יֹוֵתר ִמכְּ ְוִנשְׂ

ה'  ַחר  בָּ ים,  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ִזכָּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  שֶׁ ֵני  ִמפְּ
ּנּו ְוָקא ִממֶּ ֵצא דַּ ְרֵאִלית תֵּ שְׂ ה ַהיִּ ָהֻאמָּ ַזְרעוֹ ַאֲחָריו ְושֶׁ בְּ

ְמרּו  ְושָׁ ַאֲחָריו  יתוֹ  ְוֶאת בֵּ ָניו  ְיַצוֶּה ֶאת בָּ ר  ְלַמַען ֲאשֶׁ יו  ְיַדְעתִּ י  כִּ
ֶרְך ד' ְוגֹו' (בראשית י"ח י"ט). דֶּ

עֹוְבֵדי  ה  מָּ כַּ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְזַמן  בִּ ָהיּו  ֱאֶמת  בֶּ י  כִּ תּוב:  ַהכָּ אּור  בֵּ
ַמְדֵרַגת  בְּ ָהיּו  שֶׁ ְוֵעֶבר  ם  שֵׁ ל  שֶׁ גָּדֹול  ְדָרׁש  ַהמִּ ית  בֵּ ָהָיה  שֶׁ ד', 
ּכֵֹהן  ְוהּוא  ְוגֹו'  ֵלם",  ֶמֶלְך שָׁ ֶצֶדק  י  תּוב "ּוַמְלכִּ כָּ מוֹ שֶׁ כְּ ְנִביִאים, 
ֵלְך ִלְדרֹׁש ֶאת  תּוב, ַותֵּ כָּ ם. ְוֵכן ַמה שֶּׁ זֶּה ָקֵאי ַעל שֵׁ ְוגֹו', ְוָידּוַע שֶׁ
מוֹ שפרש"י ַז"ל, ְוֵכן ֵעֶבר, ָאְמרּו ָעָליו  ם כְּ ד', הּוא ַהּכֹל ַעל ְיֵדי שֵׁ
רש"י  ֵרׁש  פֵּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֶלג,  פֶּ מוֹ  שְׁ ָרא  קָּ שֶׁ ָהָיה  גָּדֹול  נִָּביא  שֶׁ ֲחַז"ל, 
י  פִּ ַעל  ְוַאף  ַלה',  ַלֲעבֹד  ים  ֲאָנשִׁ ם  ָלֶהם שָׁ ִצים  ִמְתַקבְּ ְוָהיּו  ַז"ל, 
ה ַלֲעבֹד ַלד',  ְזכֶּ תִּ ָחה שֶׁ פָּ ה אוֹ ֲאִפּלּו ִמשְׁ ֵכן לֹא ָיְצָאה ֵמֶהם ֻאמָּ

ה ֶזה? ְוָלמָּ

ם  ֵאּלּו כֻּלָּ ֵני שֶׁ ָבר, ְוהּוא, ִמפְּ ל דָּ אן ַטֲעמוֹ שֶׁ ָתה ָלנּו ַהּתוָֹרה כָּ ְוִגלְּ
ַאְבָרָהם  ֲאָבל  ַעְצָמם,  בְּ ד'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ַרק  ָהְיָתה  ָתם  ְמַגמָּ ל  כָּ
מוֹ  כְּ ם,  ִמכֻּלָּ יֹוֵתר  ַלד'  ֶנֱאָמן  אֹוֵהב  ָהָיה  שֶׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו 
ְהֶיה  יִּ ַמה  ַעְצמוֹ,  בְּ ִהְתּבֹוֵנן  אֹוֲהִבי"  "ַאְבָרָהם  תּוב  ַהכָּ ָראוֹ  קְּ שֶׁ
אברהם  שקיים  ב')  עמוד  כ"ח  דף  (יומא  לברכה  זכרונם  רבותינו  ואמרו  א. 
והיו  תבשילין,  עירובי  ואפילו  כולה  התורה  כל  השלום  עליו  אבינו 
כליותיו נובעות חכמה והשיג כל טבעי הנמצאים בעולם השפל ועלה 
בחקירתו וחכמתו לעולם הגלגלים, ועיין באריכות בספר הקדוש ערבי 

נחל על התורה פרשת אחרי.

ְוִאם  ָלמּות,  ּוֻמְכָרח  ָלֶנַצח  ִיְחֶיה  לֹא  ָהָאָדם  ֲהלֹא  ָבר,  ַהדָּ סֹוף 
ָכל  בְּ ָעַמל  ן  כֵּ ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ִמן  ד'  בֹוד  כְּ ֵטל  ִיבָּ לֹום  ְושָׁ ָחס  ן  כֵּ
ְקָרא  ַויִּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ַהּכֹל,  ְלֵעיֵני  עֹוָלם  בָּ ֱאלֹקּותוֹ  ְלַפְרֵסם  ּכֹחוֹ 
ַמִים  ַהשָּׁ ֱאלֵֹקי  ד'  בַּ יֲעָך  בִּ ְוַאשְׁ ְוֶנֱאַמר,  ד',  ם  שֵׁ בְּ ַאְבָרם  ם  שָׁ
ְואֹוֵמר  ִריָּה,  בְּ ל  כָּ ִפי  בְּ מוֹ  שְׁ י  ִהְרגְַּלתִּ ופירש"י,  ָהָאֶרץ,  ֵואלֵֹקי 
ידּו  ְעבִּ שַׁ "דְּ אֹוְנְקלּוס  ְוִתְרגֵּם  ָחָרן,  בְּ ָעשּׂו  ר  ֲאשֶׁ ַהנֶֶּפׁש  ְוֶאת 
ָלִכים הֹוִכיַח ַעל  ֶדֶרְך ד', ְוַאף ַלמְּ ם ֵליֵלְך בְּ ְלאוַֹרְיָתא", ְוִצוָּה ְלֻכלָּ
תּוב,  כָּ מוֹ שֶׁ ִאּסּור גֶֶּזל (כְּ ִלים בְּ ְכשָׁ נִּ ַעְבֵדיֶהם שֶׁ ר ֵאיָנם מֹוִחים בְּ ֲאשֶׁ
ְולֹא  ֲאִביֶמֶלְך,  ַעְבֵדי  ְזלּו  גָּ ר  ֲאשֶׁ ִים  ַהמַּ ֵאר  בְּ אֹדֹות  ַעל  ֲאִביֶמֶלְך  ֶאת  ַאְבָרָהם  ְוהֹוִכיַח 

ֲאִני  א  ֶאלָּ ָרָעה,  ִלי  ָעשּׂו  שֶׁ ַעל  ְמַעְרֵער  ֵאיִני  ָאַמר  שֶׁ ְלהֹורֹות  ָזלּוָה",  "גְּ ר  ֲאשֶׁ ִתיב  כְּ

ן  כֵּ ְוָכל שֶׁ ד',  ֶרְך  דֶּ ֶנֶגד  הּוא  ֶאְצָלם) שֶׁ ֻהְפַקר  ֶזל שֶׁ גֶּ ִאּסּור  ֶעֶצם  ַעל  יד  ַמְקפִּ

ְלָזֵרז ְלָכל  ָכל ּכֹחוֹ  ִהְתַחזֵּק בְּ ִביל שֶׁ ֶזה ַלֲאֵחִרים. ּוִבשְׁ הֹוִכיַח בְּ שֶׁ
ְוָנַתן  ד'  הּו  ִזכָּ ן  כֵּ ַעל  ְדָרָכיו,  בִּ ְוֵיְלכּו  ֱאלֹקּותוֹ  ירּו  יַּכִּ שֶׁ ְבָרִאים  ַהנִּ
ָהְלכּו  ם  ָבִטים, כֻּלָּ ְוי"ב שְׁ ַיֲעקֹב  ְך ֶאת  ְוֵכן ַאַחר כָּ ִיְצָחק,  ֶאת  לוֹ 
ַעד  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  מוֹ  כְּ ד'  ַלֲעבֹוַדת  ים  ֲאָנשִׁ ְלָזֵרז  ֶזה,  ֶדֶרְך  בְּ
י  תּוב, כִּ ָאַמר ַהכָּ ֵלָמה עֹוְבֵדי ד'. ְוֶזהּו שֶׁ ה ב שְׁ ּנּו ֻאמָּ יְָּצָאה ִממֶּ שֶׁ
ֲאִני אֹוֵהב אֹותוֹ  ָמה  ֵני  ִמפְּ יו כפירש"י,  ָאַהְבתִּ ְוַהְינּו  יו,  ְיַדְעתִּ
ל  ְדָרׁש שֶׁ ֵבית ַהמִּ ה עֹוְבֵדי ד' בְּ מָּ ָנם כַּ ם, ַוֲהלֹא ֶישְׁ יֹוֵתר ִמכֻּלָּ
ָניו ְוֶאת  ר ְיַצוֶּה ֶאת בָּ תּוב: "ְלַמַען ֲאשֶׁ ם ְוֵעֶבר? ּוְמַסיֵּם ַהכָּ שֵׁ
לֹא  ֵהם  ֲאֵחִרים,  ן  כֵּ ֵאין  ַמה שֶּׁ ד'"  ֶרְך  דֶּ ְמרּו  ְושָׁ ַאֲחָריו  יתוֹ  בֵּ

ה זוֹ. ֶהם ִמדָּ ָהְיָתה בָּ

ֵגן ָעֵלינּו,  תָּ ל ָהָאבֹות שֶׁ ִמיד ֶאת ְזכּוָתם שֶׁ יִרים תָּ ְוִאם ָאנּו ַמְזכִּ
ֶרְך ַהזֶּה, ְלָזֵרז ֶאָחד ַלֲחֵברוֹ ְוָכל  דֶּ ן בַּ ְצִריִכים ָאנּו ְלִהְתַנֵהג גַּם כֵּ
(חפץ  א  ּוַבבָּ ֶזה  בָּ ְזכּות  ָלנּו  ִיְהֶי'  ּוָבֶזה  ד'.  ַלֲעבֹוַדת  ְלָבָניו  ן  כֵּ שֶׁ

חיים על התורה).

לֹום  ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ רּוְך הּוא ָרָצה שֶׁ דֹוׁש בָּ ַהקָּ ְגַלל שֶׁ בִּ
ָחָרן ָלֵכן לֹא ָנַתן  ר ָעשּׂו בְּ תּוב ְוַהנֶֶּפׁש ֲאשֶׁ כָּ מוֹ שֶׁ מֹות כְּ שָׁ ן ַהנְּ ְיַתקֵּ
ָהָיה  מֹות שֶׁ שָׁ ל ַהנְּ ן ֶאת כָּ קֵּ תִּ ְטנוֹ ַעד שֶׁ ִרי בִּ רּוְך הּוא פְּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ן ָצִריְך ְלַתקֵּ

ה זֹוֶכה ְלָבִנים"  אן ִאי ַאתָּ ָך ְלגֹוי גָּדֹול (בראשית י"ב ב') . "כָּ ְוֶאֶעשְׂ
יר  ַמְסבִּ ְנעּוֵריֶהם?  יֵמי  בִּ ְלָבִנים  ָהָאבֹות  ָזכּו  לֹא  ה  ְוָלמָּ "י).  (ַרשִׁ

ָהֱאנֹוׁשּות  ֶאת  ד  ְלַלמֵּ ָהָיה  ֲעֵליֶהם  שֶׁ ּום  ִמשּׁ ַתב-סֹוֵפר":  ַה"כְּ
ִחּנּוְך  בְּ ר  ִעקָּ בְּ עֹוְסִקים  ָהיּו  ִנים  בָּ ָלֶהם  ָהיּו  ְוִאּלּו  ם,  ַהשֵּׁ ַעת  דַּ
רּות  ֶאְפשָׁ ָלֶהם  ָהְיָתה  ְולֹא  יֹוֵתר  בְּ ָלֶהם  ִרים  ּוִמְתַמסְּ ֵניֶהם  בְּ
ר  ֲאשֶׁ ם ֶאת ַמֲעָיָנם ַעד ֵעת ִזְקָנה כַּ ַבׁש ַהשֵּׁ ד ַלֲאֵחִרים, ָלֵכן כָּ ְלַלמֵּ
גַּם  ְך  כָּ ַאַחר  ר  ְלִהְתַמסֵּ ְוָיְכלּו  ה  ַהְרבֵּ ְלִמיִדים  תַּ ֶהֱעִמידּו  ָבר  כְּ

ֵניֶהם... ְלִחּנּוְך בְּ

ְזכּות ַהּתֹוָלדֹות  ים ַרק בִּ ָעִמים ַרּבֹות ָהָאבֹות ִנּצֹוִלים ְוַחיִּ פְּ
ָעִתיִדין ָלֵצאת ֵמֶהם שֶׁ

ל  ִנצַּ ַכי" מּוָבא: ְלַדַעת ֲחַז"ל (בראשית רבה) "לֹא  ֵכֶלת ָמְרדְּ "תְּ בַּ
ְוֶזהּו  ּנּו".  ֲעִתיִדים ָלֵצאת ִממֶּ ָהיּו  ַהּתֹוָלדֹות שֶׁ ְגַלל  א בִּ נַֹח ֶאלָּ
ַהְינּו:  נַֹח",  ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאלֶּ  - ה'  ֵעיֵני  בְּ ֵחן  ָמָצא  "ְונַֹח  תּוב:  כָּ שֶׁ
ֵמִביא  "ן  ָהַרְמבָּ ְוִהנֵּה,  ה'...  ֵעיֵני  בְּ ֵחן  ָמָצא  ַהּתֹוָלדֹות  ְזכּות  בִּ
ְלַמֲעָרָכה  ִרים  שֵׁ כְּ ָהֵעִצים  ל  כָּ (מדרש רבה צו) שֶׁ ֵתנּו  ָרשָׁ פָּ סֹוף  בְּ
יֹוֵצא  ּוֵמַהגֶֶּפן  ֶמן  יֹוֵצא שֶׁ ַהזִַּית  ן  מִּ ְלִפי שֶׁ ְוַהגֶֶּפן,  ֵמַהזִַּית  חּוץ 
ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם.  ְזכּות  בִּ ִלים  ִנצָּ ָאבֹות  שֶׁ מוֶֹרה  ֶזה  ַוֲהֵרי   - ַיין 
ַיְחׁשֹב  ּלֹא  ַזִית", שֶׁ "ֲעֵלה  ֲהִביָאּה לוֹ  ַהּיֹוָנה בַּ ָרְמָזה לוֹ  ְוֶזהּו שֶׁ
ְוָלֵכן  ְיֵרכוֹ.  יֹוְצֵאי  ְזכּות  בִּ ל  צַּ נִּ שֶׁ א  ֶאלָּ ל,  ִנצַּ ַעְצמוֹ  ְזכּות  בִּ שֶׁ
ַמֲעָלתוֹ  בְּ יר  ִהכִּ שֶׁ ְלִפי  ֶרם,  כֶּ ָנַטע  ָבה  ֵמַהתֵּ נַֹח  ָיָצא  ר  ֲאשֶׁ כַּ
ַהגֶֶּפן,  דְֻּגַמת  ּתֹוְלדֹוָתיו,  ְזכּות  בִּ א  ֶאלָּ ל  ִנצַּ ּלֹא  שֶׁ מּוָכה,  ַהנְּ
(שם):  "י  ַרשִׁ ּוְמָפֵרׁש   - נַֹח"  "ַויֶָּחל  כ)  ט,  (בראשית  תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזה 
ל  ַמְדֵרָגה שֶׁ הּוא בְּ ּנֹוַדע לוֹ שֶׁ לֹוַמר: שֶׁ ין - כְּ ה ַעְצמוֹ ֻחלִּ ָעשָׂ "שֶׁ

ילוֹ ה'... ְזכּות ַעְצמוֹ ִהצִּ ין ְולֹא בִּ ֻחלִּ
ב. ועיין בגמרא מסכת חולין דף צ"א, שקיפל ה' כל ארץ ישראל והניחה 
תחתיו שתהא נוחה ליכבש לבניו, ועיין עוד בספר הקדוש ערבי נחל 

פרשת לך לך על הפסוק "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך".

ָהָיה נֹוֵהג  יק ַרק ֵמָאז שֶׁ ם ְותַֹאר ַצדִּ יק ְוָזָכה ְלשֵׁ נַֹח ִנְקָרא ַצדִּ
לֹו' ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ כְּ

ְתׁשּוָבה יָּׁשּובּו בִּ ֵני ּדֹורוֹ שֶׁ ְלהֹוִכיַח ֶאת בְּ

ר  ֲאשֶׁ אֹוֵמר:  הּוא  "ּוְבַאְבָרָהם  נַֹח,  ְך  ִהְתַהלֵּ ָהֱאלִֹקים  ֶאת 
ֲאָבל  ְלָתְמכוֹ,  ַסַעד  ָצִריְך  ָהָיה  נַֹח  א  ֶאלָּ ְלָפָניו,  י  ְכתִּ ִהְתַהלַּ
(רש"י).  ֵמֵאָליו"  ִצְדקוֹ  בְּ ְך  ּוְמַהלֵּ ִמְתַחזֵּק  ָהָיה  ַאְבָרָהם 
ָרִאיִתי  אֹוְתָך  י  "כִּ ן:  ְלַהלָּ ֶנֱאַמר  נַֹח  ֵאֶצל  גַּם  ֲהלֹא  ֵאָלה:  ְוַהשְּׁ
ָהְיָתה  ַאְבָרָהם  ל  שֶׁ ְרּכוֹ  דַּ מעש"ת)  (ע"פ  ַרם,  בְּ  - ְלָפַני",  יק  ַצדִּ
ַהּבוֵֹרא:  ל  שֶׁ מוֹ  שְׁ ֶאת  יֵניֶהן  בֵּ ּוְלַפְרֵסם  ִרּיֹות  ַהבְּ ין  בֵּ ֵליֵלְך 
ּוַמְכִריז  ְך  ִמְתַהלֵּ ַאְבָרָהם  ָהָיה  שֶׁ  - ְלָפָניו"  י  ְכתִּ ִהְתַהלַּ ר  "ֲאשֶׁ
ִעְקבֹוָתיו  בְּ ּגוֵֹרר  ָהָיה  ְוָתִמיד  ֱאלִֹקים ג,  בֶּ ֱאמּוָנה  ַעל  ָגאֹון  בְּ
"ִלְפֵני  ֶנֱאַמר  לֹא  "נַֹח"  ַעל  ְוִאּלּו  ֶוֱאמּוָנה,  ָהֱאלֹקּות  ִהְתגַּּלּות 
ֶזה  ל  כָּ ֲאָבל  נַֹח".  ְך  ִהְתַהלֵּ ָהֱאלִֹקים  "ֶאת  ִאם  י  כִּ ָהֱאלִֹקים" 
ָעַסק  שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ ְוִאּלּו  ָבה,  ַהתֵּ ֶאת  נַֹח  ה  ָעשָׂ שֶׁ ַעד  ַרק  ָהָיה 
ַמְכִריז  ָהָיה  ָנה  ִרים שָׁ ְוֶעשְׂ ֵמָאה  ְך  ֶמשֶׁ בְּ ֲהֵרי  ָבה  ַהתֵּ יַּת  ֲעשִׂ בַּ
י ָעִתיד ֵליֵרד ַמּבּול ַעל ָהעֹוָלם,  ם ְוַהֲעֵרב, כִּ כֵּ ְפֵני ָהעֹוָלם ַהשְׁ בִּ
יָון  ְתׁשּוָבה (רש"י יד), ְוָאז ִמכֵּ ִרּיֹות ָלׁשּוב בִּ ְוָהָיה ַמְזִהיר ֶאת ַהבְּ
י אֹוְתָך  ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶנֱאַמר גַּם ָעָליו: "כִּ ָבר ָהָיה נֹוֵהג כְּ כְּ שֶׁ

ּדֹור ַהזֶּה". יק ְלָפַני בַּ ָרִאיִתי ַצדִּ

* * *

ן, ַעל ְיֵדי  ִריְך ְלַתקֵּ צָּ ַמִים ַמְרִאים ָלָאָדם ֶאת ַמה שֶּׁ ִמן ַהשָּׁ
יׁש  יְַּרגִּ ֵדי שֶׁ יַע לוֹ, ַרק כְּ ּלֹא ַמגִּ י שֶׁ ִלין ָעָליו ֶסֶבל ַאף ַעל פִּ ַגְלגְּ מְּ שֶׁ

ן ּוְבֵאיֶזה  ֵדי ְלַתקֵּ ל ַהּזּוַלת, ְוֵיַדע ָמה ָעָליו ַלֲעשֹׂות כְּ ִסְבלוֹ שֶׁ בְּ
ן. ל ְלַתקֵּ דֵּ תַּ אֶֹפן ִישְׁ

על  עְרָנאבֶּ שֶׁ ִמטְּ ַנחּום  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ָעַסק  ָיָמיו  ל  כָּ
ָסִפים,  כְּ ֶלֱאסֹף  ְנִדיִבים  ְתֵחי  פִּ ַעל  ָנַדד  בּוִיים",  "ִפְדיֹון-שְׁ בְּ
ָהָרׁשּות  י  ַאְנשֵׁ ָעִריִצים  ל  שֶׁ ְלִכיֵסיֶהם  ְלמֹוִנים  שַׁ ְוִגְלגֵּל 
ֶאָחד  יֹום  ִבי.  שֶּׁ בַּ נְָּפלּו  שֶׁ ְיהּוִדים  ָדה  פָּ ָרֵאל,  ִישְׂ ָך  ַעמְּ ֵאי  בָּ ְושַׁ
ְוִנְכָלא  ֵפָלה  ֲעִליָלה שְׁ ַהּגֹוִיים  ָעָליו  ֶהֱעִלילּו  ְלִזיטֹוִמיר,  ִנְקַלע 
יעוֹ:  ְלַהְרגִּ ְוָאַמר  ֶלא,  כֶּ בַּ יִקים  דִּ ַהצַּ ַאַחד  ֵאָליו  ִנְגָלה  ַמֲאָסר.  בְּ
ִמיד  תָּ טוֵֹרַח  גָּדוֹל,  אֹוְרִחים  ַמְכִניס  ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ַלֲעשֹׂות  ְיכֹוִלים  עֹוד  ָמה  ָלַדַעת  ׁש  ּוְמַבקֵּ ְלאוֵֹרַח  ְלַהְנִעים 
רּוְך הּוא "ֶלְך ְלָך  דֹוׁש בָּ ה, ָאַמר לוֹ ַהקָּ ְלַמַען ָהאוֵֹרַח ְולֹא ָעשָׂ
ִדּיּוק ַמה  ֶרְך ְוֵתָהֵפְך ְלאוֵֹרַח ְוֵתַדע בְּ לֹוַמר: ֵצא ַלדֶּ ֵמַאְרְצָך" כְּ

ָחֵסר ְלָך...

בּוִיים גָּדֹול, ְוֶהֱעִניקּו ְלָך  ה - ּפֹוֶדה שְׁ ה - הֹוִסיף ַהלָּ ַאף ַאתָּ
ִבי  שֶּׁ יׁש ְיהּוִדי בַּ נּות ָלחּוׁש ֵאיֶזה ַטַעם ַמְרגִּ מְּ ַמִים ִהְזדַּ ִמן ַהשָּׁ

ֹוָביו!... ֶלא ֵאֶצל ּגֹוִיים, ַמה נָּחּוץ ְלַמֵהר ְוִלְפדֹותוֹ ִמשּׁ ּוַבכֶּ

ֶצף  ל ַמּדּוַע ֶזה ָיָצא ַהקֶּ כֵּ ר ִלְלמֹד מּוָסר ַהשְׂ ּפּור ֶזה ֶאְפשָׁ ִמסִּ
ִהְתִחילּו  שֶׁ ֵאּלּו  כָּ ִנים  בָּ ִנְמָצִאים  ִני  שֵׁ ִית  בַּ ָכל  בְּ שֶׁ דוֵֹרנּו  בְּ
ָבר ָסרּו  כְּ ה שֶׁ ֵאלֶּ ֶרְך ה' ְוֵיׁש ְלַדֲאבֹוֵננּו גַּם כָּ ר ְוָלסּור ִמדֶּ ְרדֵּ ְלִהדַּ
יֵּׁש  ַער ַהגָּדֹול ְוָהָאֹים שֶׁ יׁש ַהצַּ נְַּרגִּ ֵדי שֶׁ ֵמה' ּוִמּתוָֹרתֹו? הּוא כְּ
ּוִמְתַרֲחִקים  ה'  ֶרְך  ִמדֶּ ָסִרים  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ שֶׁ ְבָיכֹול  כִּ ִכיָנה  ַלשְּׁ
ֶזה,  בְּ ֶנֶפׁש  ְוַהָעְגַמת  ַער  ַהצַּ ּגֶֹדל  ּוְלָתֵאר  ֵער  ֵאין ְלשַׁ נָּה, שֶׁ ִממֶּ
א  ְלַבטֵּ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  שֶׁ נָּה  ִממֶּ ַהנֱֶּאָבִדים  ֶניָה  בָּ ַעל  ַהּבֹוָכה  ֵאם  כְּ
ָמֵתנּו  ְרדֵּ ִמתַּ אֹוָתנּו  ְלעוֵֹרר  ֵדי  כְּ ֵאב  ְוַהכְּ ַער  ַהצַּ ּוְלַהְמִחיׁש 
י יוֹם  ָניו ִמדֵּ ד ֶאת בָּ ָרֵאל ְמַאבֵּ ְראֹוֵתנּו ֵאיְך ַעם ִישְׂ ה בִּ ָהֲעֻמקָּ
ִמים ֵלב ְלֶזה ְולֹא עֹוֶלה  ָעה ְוֵאין ָאנּו שָׂ שָׁ ָעה בְּ י שָׁ ּוִמדֵּ יֹומוֹ  בְּ
ֶנֶפׁש  ֲאִפּלּו  יל  ְלַהצִּ ֵאיְך  ֵעָצה  ס  ְלַטכֵּ נּו  ְבתֵּ ַמְחשַׁ ַעל  ֲאִפּלּו 
ִמן  ּוָבִאים  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ָעֵלינּו  ָאה  בָּ ְלֹזאת  ָרֵאל,  שְׂ ִמיִּ ַאַחת 
ַער  יׁש ַהצַּ ן ְלַהְרגִּ ֵנינּו ְונֹוְתִנים ָלנּו גַּם כֵּ ַמִים ְוטוְֹפִחים ַעל פָּ ַהשָּׁ
ָרִכים ְוֵעצֹות ֵאיְך  שׂ דְּ ֵדי ְלעוֵֹרר ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַחפֵּ ַהּנוָֹרא ַהזֶּה כְּ
יָבם ֶאל  ׁש צֹאן אֹוְבדֹות ְלַהֲחִזיָרם ְוַלֲהשִׁ ָלֵצאת ֶאל ָהָעם ְלַבקֵּ

ֵחיק ִאּמֹוָתם.
המתחיל  בדיבור  לך  לך  פרשת  ושמש  מאור  הקדוש  בספר  ועיין  ג. 
וזאת, שאברהם אבינו עליו השלום הכניס בלבם את הרוממות ועל ידי 
זה הכניס גרים תחת כנפי השכינה וטיהר אותם מכל גילוליהם להכינם 

לקבל כל ההשפעות וכו'.

ז
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