
זוהר הצלה  אור הזוהר 287◇ 1אלול תשע"ג

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

זוהר הצלה
ובו שאלות ותשובות לעם ישראל

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה
 אור הזוהר 287 * אלול תשע"ג

חלק י

הרבנים:שאלה כל נגד כך, כל וקיצוני חמור באופן כותב הרב למה
 בתשובה? מחזירי של וארגונים ישיבות, והראשי הגדולים

:רוציםתשובה שלא הת"ח שכל אומר :ח"כ דף בראשית בפרשת הזוהר
מלך. המקדש בביאור ש"ועיי .רבינו משה נגד הולכים הם ק"זוה ללמוד

והצרות?שאלה: האסונות כל על אחראים הם שדווקא אומר הרב למה
:רוצהתשובה שלא מי על כתוב 'ל תיקון זוהר בתיקוני

ואבדן והרג הþבý וחרב ענýŁת úò₣רמים להם י₣א" :הקדוש זוהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָשילמדו

הòflיח". חýר היא קתfiסflò ₣þה חýוהר ùְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָע₣לם,

שאלה: שמתקלקלים? בחורים יש כותבתשובה:למה ו"המהרח
אמר עליהם ק"זוה ללמוד רוצה שלא שמי חיים לעץ בהקדמה
òר₣אים יםŽטčה למידיםה הùחýרים ýfiא "ýהתקלקל הúבע₣ת וכל" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהפסוק:

ýfiא úבע₣ת ן על הž₣ד, ות₣רת ק"זוה ללמ₣ד ר₣צים òאינם מלflדיהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת
òורפ טיט חלýדת הםù ועלתה ולענה òרא רה₣ć òרò םùול ýְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנתקלקל

Žזר הùא ùע₣לם חלק להם יהיה לא י ספק ואין ... האמת ùחכמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלכćר

ýמניעתנý ,אתþה החכמה ùעסק לýי לה י òם, תב וע₣ד þùְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהר.

.ýנותפאר ýנòûמק ùית ùנין ועýב רýאח ú₣רמת היא üù קžהתעfiְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ

שאלה: ?בזה אשם ומי ?באה הגיוס גזירת למה:לפניתשובה כבר
כבר ,הראשונה העולם מלחמת תחילת תרע"ד, בשנת שנה מאה
לימוד שנתמעט שאחרי זי"ע פתייה יהודה רבי האלוקי המקובל כתב

גזיר נגזרו בעולם והקבלה הזוהר.רח"ל משונות צרות ועוד הגיוס ות
ממנה?:שאלה להינצל יכול מי הכלכליים, הקיצוצים גזירת

צרותתשובה: יעשה רב הערב המשיח ביאת שלפני כתוב הקדוש בזוהר
ובזוה"ק ,קשים מיסים מהם ויקח ,התורה ללומדי גדול ודוחק
נגאלים והם ,ניסיון אין בהם הזוהר שלומדי כתוב מהימנא ברעיא
בר ýבאמת .הקב"ה המלכים מלכי מלך של אהוביו הם כי ְֱֶֶָברחמים,
ò₣דčה ז₣הר ללמ₣ד ýתנ₣א הýמצ [ע"ה ýנùר מòה אýה] מהימנא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרעיא

הפסק ללא ללמ₣ד וצרי הû₣ר₣ת, ף₣ס עד מאיר י"ùòהר ₣רת י ,וקאûְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ýגאלנŁò עד אýה ýרù ò₣דčל חהýמנ לתת ולא(.ריט נחסć .(ז₣הר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ידועאחינו ,הזאת בעת לשקוט ואין ליעקב, היא צרה עת ,ישראל בית
חז"ל שכתבו הסימנים ורוב הגלות, בסוף עכשיו נמצאים שאנו לכל
את פוקדות קשות וגזירות רבות וצרות נתקיימו, כבר דמשיחא בעקבתא
בחורי על הנוראה הגזירה ובפרט ,כולו ובעולם הקודש בארץ ישראל
ומן מרובים, שמים לרחמי זקוק ישראל עם הטהור, והחינוך ישראל
אבינו על אלא להישען מי על לנו ואין ,לתשובה אותנו מעוררים השמים
יום בכל ס"פרד ללמוד ואחד אחד כל על קדושה חובה לכן  שבשמים.

בשעה"מ)ויום הקבלה(האריז"ל לימוד חובת ידי יוצא הקדוש הזוהר ובלימוד ,
(ה"קנ סי' החיים ח"ו(כף פירוד גורמים הרי הסוד חלק את מחסרים אם כי .

זוהר בתיקוני שנכתב וכפי ,פגום לימודם והרי העליונים מג)בעולמות (תיקון

ונחשב !בעלמא אתברי דלא ליה טב ללמוד, אומר שלא ומי לומד שלא מי על
הגלות! ואורך בעולם עוני וגורם ובהו לתהו העולם את החזיר כאילו לו
וגורמים בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות גורמים שהם כתב, ל' ובתיקון

ישוב! ולא מהעולם שילך משיח של הגר"אלרוחו [ע"פ ל"ג שבת 'במס איתא (וכן

ל']) הריבתיקון הקדוש, הזוהר ספר את לומד שאינו מי שכל זה מכל היוצא  .
שאפילו לחבירו אדם שבין עבירות ואלו לעולם, ואבדן הרג חרב לבזה גורם

עליהם, מכפר אינו הכיפורים שלימה)יום איפה 'ס)באפשרותו אין כזה ובאופן .
מחמת חבירו, את שירצה עד לקייםגדולי יצאו וכבר  רח"ל. כבר שנאבדו

זצ"ל)ירושלים זוננפלד הגרי"ח מרן כ"ק של(בראשות הביד"ץ חברי הגה"צ וגם
קודש בקריאת וחתמו ותשס"בד)עדתנו ותרצ"א ,א"תרפ)הזוהר את ללמוד

ביום. זוהר של אחד דף פנים כל ועל שבוע, מידי הפרשה על הקדוש

וראשיעל א"שליט ישיבות וראשי רבנים המנהיגים, לכל קוראים אנו כן
שינהג ומשפיע, שיעור מגיד כולל ראש ישיבה וראש רב שכל כוללים
אחרי או התפילה לפני קהילתו כל עם מדרשו בבית יום בכל ללמוד
כל וכן ,ישראל כלל לישועת דקה, רק שלוקח זוהר, אחד עמוד התפילה
עמוד התפילה אחרי או התפילה לפני ילמוד בכולל ואברך בישיבה בחור
אחד עמוד יום בכל תלמידיהם עם ילמדו המלמדים וכן ביום. זוהר אחד

ק"בזוה ש"כמו התפילה קיח.)לפני וירא 'פר)אפלו המשיח לימות קרוב ,
אין שמעון: רבי להם אמר הקודש: ללשון בתרגום וז"ל נסתרות, ידעו נערים
קרוב וכשיהיה .כך כל לעולם שיתגלה בזה הוא ברוך הקדוש של רצונו
החכמה של נסתרות למצא עתידים שבעולם נערים אפילו המשיח, לימות

לכל. יתגלה הזמן ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת

קודשבוא שהיה המלך שלמה על בירושלמי חז"ל שאמרו מה וראה
נטרד זה ובגלל ...ירבה לא של התורה ציווי על ועבר וטעה קדשים,

:ממלכותו(ו"ה פ"ב סנהדרין ירושלמי)משנה ספר עלה יוחי בן שמעון רבי תני :
כל בתורתיך כתבת ,העולם רבון לפניו אמר הקב"ה, לפני ונשתטח תורה

והרי כולה, בטלה מקצת שבטלה ממני,דייתיקי יו"ד לעקור מבקש שלמה
עכ"ל. בטל, אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה הקב"ה ליה אמר
אחת אות לבטל יכולים אין גדולים הכי הכי ישראל הגדולי אפילו כן ואם
אותנו מצוה ובזוה"ק פה, שבעל תורה ובין שבכתב תורה בין התורה מן
תשובה באהבה אמיתית לתשובה שנזכה כדי ישראל לכל זוהר ללמוד
הקב"ה ליה אמר" רבנו, משה בקול שומעים לא ואם ברחמים, ונגאל עילאה
דכתבו מה וראה בוא בטל". אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה
כן, ואם ,כנישתא רישי על תלוי והתשובה הגאולה ענין שכל נח פ' בזו"ח
בני מאמינים אנו כי הקדוש, זוהר שילמדו לישראל להורות כולם צריכים
תשתנה ולא אמת, ונבואתו הנביאים, כל אדון הוא רבנו שמשה מאמינים

ח"ו. בכללעולם להושע ישראל לכל תעמוד הרשב"י האלוקי התנא ובזכות
אכי"ר. ברחמי, גלותא מן יפקון ובדא והנחמות, הישועות
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בזה ובעצם  הקדמנו  כבר בעולם והפצתם ספרים עריכת של  הדבר

כנפי  תחת הבריות את בקרבתו  ע"ה אברהם אומתינו  אבי
הרמב"ם וכלשון ג')השכינה הלכה עכו"ם מה' וז"ל :(פ"א ,

והתחיל  שיש... ולהודיעם העולם לכל  גדול  בקול  ולקרוא לעמוד 
מהלך והי ' לעבוד  ראוי ולו  העולם לכל אחד  אלוה שם
כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה וממלכה לעיר  מעיר העם  ומקבץ וקורא

עולם אל ד ' בשם  שם ויקרא שנאמר קורא  העם והוא שהי' וכיון 
כפי  ואחד  אחד  לכל  מודיע היה דבריו על לו  ושואלין  אליו  מתקבצין
והם  ורבבות אלפי' אליו  שנתקבצו עד האמת לדרך  שיחזירהו עד דעתו
ספרים  בו  וחבר הזה הגדול  העיקר בלבם ושתל  אברהם בית  אנשי 

בנו, ליצחק  הודיעוהודיעו  ויצחק ומזהיר , מלמד בגרר יצחק וישב 
ויעקב אליו, הנלוים כל  ומחזיק מלמד וישב  ללמד  ומינהו  ליעקב,
ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו לוי והבדיל כולם  בניו  למד  אבינו 

עכ "ל. אברהם , מצות ולשמור השם דרך 

ושלחם הרי היהדות בעניני  ספרים חיבר כבר ע"ה אבינו שאברהם
עולם  אל  שה' כך  ידי על  על ולהודיע להפיץ .יגכדי



אחרים את להזהיר החובה
העבודה פוק ושורש  יסוד בספר  שכתב מה  פ"ד )חזי ז ' וז"ל :(שער

עלואין אלא עצמו , על ההשגחי בזהירות בלבד  עצמו את להפקיע  די
למי  חלקו ואשרי כן , גם אחרים להזהיר  יצא כולו  הכלל 

עכ "ל. בזה , הרבים לזכות שמשתדל

מתקןובספר שאינו  מי וכן וז "ל : פ "ו ד ' אהבת  שער הלבבות חובת
נפשו שמתקן ומי מעוטה, זכותו  תהיה בלבד  נפשו אלא

עכ "ל. לאלקים , שמתקן  מי זכיות כפי זכותו  תכפל  רבות ונפשות


יט:])בסנהדרין ואמרינן סנהדרין פה: ב"מ [ועי "ע צ"ט: המלמד(דף כל  ,

שנאמר  עשאו  כאלו  הכתוב  עליו  מעלה תורה חבירו בן 
בחרן ". עשו אשר הנפש  "ואת

אינוןאיתא זכאין יומא בכל  כריז  ס"ב:כרוזא דף  חדש  בזוהר
ואינון לאחרנין להון  דמזכין  ואינון באורייתא דמשתדלין 

מדותיהן על  ה 'ידדמעבירין  את ד"ואהבת הפסוק ג"כ  יקיים ובזה .
אברהם  כמדת בריותיו  על אותו  שתאהיב ג"כ  שפירושו אלהיך "

הש כנפי תחת הבריות את שקירב כדאיתא אבינו ה' דרך  ולמדם כינה
וברמב "ם . בספרי 



ד"ואהבת מקרא ה' מדרך מלסור מישראל איש כל להציל נצטוינו
אלקיך" 'ה את

זוכתוב שמצוה הרמב "ם וכתוב אלקיך ", ה' את "ואהבת  בתורה 
יתעלה  לעבודתו כולם אדם לבני  קוראים שנהיה כוללת 
בהם  ותרבה בשבחיו תספר אחד איש  תאהב שאם כמו  בו, ולהאמין
אתה  באמת יתעלה אותו כשתאהב  כן אותו, לאהוב אדם בני ותקרא

ידעתו. אשר האמת לידיעת  והפתאים הסכלים ספק בלי קורא

כאברהם בספרי הבריות  על  אהבהו אלקיך", ה' את "ואהבת וז"ל :
בחרן. עשו  אשר הנפש את שנאמר אביך 

עצם הנך הוא ה ' דת לקיום חבירו  את איש  שהזריזות בעליל  רואה
ובערב. בבוקר יום בכל קורין שאנו  ד ' אהבת של המצוה

עבר והנה בכל  גדולות פרצות היצה"ר מצד  בעו"ה שנתרבה כהיום
רבה  מצוה טובה חלקה כל  לכלות ורוצה בוער  כאש ממש והוא
נפשם . בכל הדת להחזיק ה ' שליראי חבורה כנגדה עיר  בכל שימצא
זצ"ל) להח"ח חוה"ד)


ראלי יש נפש להשיב להתייגע חייבים רבה ויגיעה עמל כמה

הדרך מן התועה
תשיבנוכתוב השם תועה חמורו  או  אויבך  שור תפגע "כי בתורה

שיו את או אחיך  שור את תראה "לא תצא בפרשת וכתיב לו",
הרמב"ן, וכתב  לאחיך". תשיבם השב מהם וההתעלמת שנדחים נדחים

כך כל התורה חסה אם  להתבונן , נוכל  ומזה לברוח שהרחיקו  מורה 
הדרך מן  והרחיק שתעה שיו או  חמורו  על  אפילו  ישראל  של  ממונו  על 

וכ "ש הדרך  להטותו  רב  עמל נפשוהוצרך  על  לרחם צריך  כמה
להשיבו ולראות רב  עמל יצטרך  אם אפילו  הדרך  מן  שתועה הישראלי

האמת הדרך  .אל 

בעניננו"השב  כן  וכמו פעמים, מאה אפילו  רז"ל  דרשו  תשיבם"
צאן להטות בהם  לעסוק עלינו יגיעות מאה צריך אפילו 

ועבודתו. הבורא  לידיעה (ש)אובדות


על ההמון להציל בכוחם והיה ותבונה חכמה בלבם נתן שה' מאלה

האובדות נפשות יתבקש ברבים הדרשה ידי
ותבונה והנה חכמה בלבם נתן  שד ' השם ויראי תורה מבעלי נמצאים 

בגרון לקרא עליהם והחיוב עמנו שבר לרפאות בכחם והי'
הזדונים  ממים ההמון  להציל  ברבים לדרוש  קולם להרים וכשופר
בלבם  ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים ממתעים רשע  מאנשי

ולחזק השי"ת הקדושה אמונת  תורה ללימוד  לחזקם העתים בצוק לבם
ועל האובדות נפשות מהם יתבקש ככה יעשו  לא ואם המצות ולקיום

הנביא רמז  ל "ד )זה חזקתם (יחזקאל לא הנחלות את וכו ' הנבא אדם בן 
(ש)וכו'.


רק (ח"הח (בזמן בזמננו החוטאים רוב  הדרך את להם והודעת
לבעליהם להשיבם עליהם לרחם רבה מצוה  אובד כשה תועים

רקובאמת ח "ו להכעיס שאינם  ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו
אובד כשה הם והרי אותם שמתעים פושעים ידי על  תועים 
נפשות  על  לרחם רבה ומצוה בעליו לבית לשוב  הדרך  יודע שאינו 
הדרך את להם והודעת  שכתוב  וכמו  הנכונה הדרך להורותם התועות

בה . ילכו  (ש)אשר


תעמוד" לא" מטעם בזה החיוב גודל

שמצוה והדבר סכנה שאר או בנהר טובע חבירו את שרואה למי דומה
ואם  רעך ", דם על תעמוד  "לא דמו על  לעמוד ואסור  להצילו
בזה  נתעצל  ואם להציל  אנשים לשכור מחויב  בעצמו  להצלו  בכחו אין 
רואה  אם או  תכ"ו ] בחו "מ [כמו "ש וכו' תעמוד דלא בלאו עובר
לאכול רוצה דעתו חלישת ומרוב עצומה במחלה שנחלה  לחבירו


לך יג . לך פרשת  חדש  בזוהר ע "ג)וראה כ"ב וראה(דף בא אבוהו ר' ואמר :

דכתיב ממה מנ"ל בתשובה, לחזור  לאחר העושה  אדם של שכרו (בראשיתכמה
יח) הצדיקיד , שנשמת בשעה רבה, חייא ר' תאני  שלם", מלך צדק  "ומלכי :

נפשות  המקריב הגדול השר מיכאל הגוף , מן  יוצא לאחרים בתשובה  המחזיר 
צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים  יוצא  הוא בוראו לפני הצדיקים

זו שלם, מלך  צדק, שערי שומרי ראש  מיכאל  זהו צדק, ומלכי  שנאמר
שלום לו  ואומר  לקראתו  ויוצא שהקדים ויין , לחם הוציא מעלה, של ירושלים

לשונו. כאן עד בואך,
הקודש:יד. ללשון החבריםתרגום  הם  אשרי יום , בכל  כרוז מכריזים

מדותיהם. על  המעבירים ואותם אחרים המזכים ואותם  בתורה, העוסקים

כן וכמו מזה למנעו כחו  בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים  דברים
הזמן בהבלי טרדותם וגודל  דעתם חלישת שמרוב אנשים  רואים כשאנו 
על לעבור באים ועי"ז מצותיו קיום חיוב וגודל  ה' תורת  מהם נשתכח 
להתעצל לנו אסור בודאי החיים מארץ  נפשם לכרות שיגמרו  דברים
כי  ד' אף חרון עליהם  יחול שלא כדי  ד ' דברי את לקיים מלזרזם

דילי '. גבי לבסוף  אבל  אפי' מאריך (ש)הקב"ה



בזה להשתדל צריך כמה ערבות מדין
קבלנוהנה בלבד עצמנו  על  לא ד ' מאת התורה שקבלנו שבעת ידוע

אצל התורה קיום לחזק ביכלתנו  שיהי' מה כל שנקיים אם כי
אלקינו לד ' הנסתרות כמ "ש לזה, זה ערבים וכלנו  ישראל  בני שאר
יכול מישראל אחד שכל  הדין לכן וכפירש "י, וכו ' ולבנינו  לנו והנגלות
שופר . ותקיעת קידוש כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו את להוציא

אלפים ועתה כמה על  אחיו , לשמעון  ערב נעשה ראובן אם  נתבונן
מכבר  מכיר והוא עסק איזה ליקח  רוצה ששמעון ורואה כתרים,
כמה  מעותיו , כל  בזה ויפסיד  ומר רע  הוא כי  ההוא העסק  את 
הרע מהעסק אחיו  שמעון את למנוע  עושה ראובן הי' מההשתדלות
יכול דאם  לידע  האדם צריך  בעניננו  וכן אליו, החוב  יחזור שעי "ז 
עירו אנשי  את או  וכדומה תוכחה ידי על  עון  מאיזה חבירו את  למנוע

עון. באותו  יתפש בזה מתעצל  והוא



עצמו כחפצי ותחבולות עצות לבקש צריך שמים בחפצי
החזי ואל שלא במה עצמו  שיפטור האדם מפני יחשוב  התורה בקיום ק 

עכ"פ לחשוב צריך  שמים חפצי כי רושם, עושין  דבריו היו שלא
אינו רע  בענין הולך עסקו אפילו  ידוע עצמו  ובחפצי עצמו כחפצי
ועושה  בעצתם ושואל ומבינים ליודעים הולך אלא ממנו מתייאש
ירויח שלבסוף הדבר ומצוי לו , עוזר והקב"ה עסקו, לתקן תחבולות
כרצונו, אצלו  וחשובים  שקולים שמים חפצי הי' אלו  בזה ואף מהעסק,
הי ' ובודאי  יתמוטט, שלא הדת להקים איך ותחבולות עצות מחפש  הי '
ר"ל וכו', דעהו דרכיך  בכל  שאמר  וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה
שמים  בחפצי תתנהג  עצמך, בעניני מתנהג  שאתה הדרכים באותן 
לימינך ויעמוד  עיניך יאיר הקב"ה ואז  ותחבולות, עצות לחפש 

ידך. על  ישראל וקרן התורה  קרן (חוה"ד)שיתרומם



נקראים הדוחים  ליום מיום הכלל הצלת לדחות אסור
"מרצחים" בשם

הנביא "איכה  ישעי ' כי לומר אפשר "הכוונה נאמנה קרי' לזונה היתה 
עיר  ירושלים קדשנו עיר הגיע  מה  ידי  ועל איך ואמר , תמה
שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק אמר זה על  כזונה, להיות הנאמנה
יום  אל  מיום הדבר דחו  אז מכשולים, ולתקן  וצדק טוב דבר לעשות
על המצוה אליהם שבאה  המצוה במעשה אבל  בה" "ילין  שאמר וזה
"ועתה  שאמר וזה ומיד  תיכף  אותה לעשות עצמם  זרזו  רע  דבר
ליד הבאה מצוה כי התחתונה, מדריגה  עד הגיעו  כן  על  מרצחים"
אל לידך  הבאה  מצוה כמ"ש  תיכף  ולקיימה בה לזרז  צריך  האדם

לאנדא]. ר"י בשם הנפש  [רפואת תחמיצנה



שמירת לספרו בהקדמתו זי"ע חיים החפץ דברי מאד נמתקו מה
הוא הרי התורה ממצוות אחת מצוה מקיים אין שאם בענין הלשון

זו מצוה כנגד שהוא זה אבר מחוסר
כי  רוחניים ,... גידים ושס"ה אברים רמ"ח  לו יש  אדם דכל  הוא ידוע

כמ"ש גשמיים, גידים ושס"ה אברים הרמ"ח  מלובש ועליהם
תשכבני" וגידים ובעצמות  תלבישני ובשר י )"עור שהזכיר (איוב הרי ,

כמ"ש וסכך לבוש  בשם רק  קראו  ולא ועצמות, וגידים  ובשר עור הכ'
שהוא  בקרבו  אשר להנפש לא אם הלביש מי ואת תסוככני תלבישני
אבר  מלמעלה מלובש הנפש של  ואבר אבר כל  ועל  האדם , עצם הוא
לנו נתן זה  וכנגד הגוף, על הבגד  כמו ההוא אבר כנגד  המכונה הגוף
דיש האברים, על  ג"כ מחולקים והם ל "ת , ושס"ה מ "ע רמ "ח הקב"ה
כמ"ש אברים, כל  שאר וכן  ברגל, שתלוי מצוה ויש ביד , שתלוי מצוה

חרדים . בספר

לע"ל וכשאדם  שורה אבר באיזה מצוה איזה  בעוה "ז  ה'מקיים אור
וכןעל  ההוא האבר את  המחיה הוא אור ואותו אבר אותו 

ומצוה. מצוה האדם כל הוא  אז עשין הרמ"ח מקיים דכשהאדם נמצא
"ועשיתם  ציצית בפרשה מש"כ  וזהו  אבריו בכל  לה ' המקודש  השלם
לו יחסר ושלום חס אם אבל  לאלהיכם" קדושים והייתם  מצותי כל  את 
זה  על  תשובה עשה ולא גוו אחר שהשליכה עשין  מרמ "ח אחת מצוה
מ"ש וזהו ההיא המצוה נגד  המכונה האבר בנפשו  לע"ל לו  יחסר

א')בברכות או(כ "ו  ערבית של  ק "ש שביטל זה לתקון  יוכל  לא מעוות
זהיר  וכשהאדם שחרית , של תפלה או ש"ע תפלה או שחרית של  ק"ש
נפשו גידי על  הקדושה  אור ממשיך  הוא שבתורה הלאוין  על  מלעבור
שעה"ק בספר  באורך שמבואר כמו מקולקלין ח"ו  יהיו  יזהר וכשלא

ע"ש.(פ"א)

התרי"ג ומזה בכל  זהיר  יות לה שצריך  איך  אדם כל להתבונן יוכל 
לנצח חיותו הממשיכין הם הם כי חייו. בימי כחו  בכל  מצות
ואת  חקתי את "ושמרתם אחרי בפרשת שכתוב  [וזהו נפשו  וגידי באברי
עבורם , וחי כתיב ולא וגו' בהם" וחי האדם  אותם יעשה אשר משפטי
רוצה  אחד  שכל כמו לע"ל ] חיותו היא גופא המצוה שאור לנו  להורות
קטן באבר אף מום בעל יהיה שלא בעוה"ז אבריו  בכל  שלם להיות 

עכ "ל. שבקטנים .


כשאיןובפרט  זה מלבד הערבות מכח  שהיא  התוכחה מצות בענין 

מרמ"ח אחד  אבר מחוסר והוי זו מצוה לו יחסר מקיימה
עון על  נתפס מוכיח באין  גם  הרי התוכחה, מצות נגד שהיא איבריו 
בהם  ונכשל  רח "ל  שבתורה  עבירות כל על שעוברין  והזולת השני 
ערבין ישראל  שכל  מחמת כולה התורה כל  על  עבר בעצמו  הוא וכאילו 
איבריו רמ"ח  מכל  אחד אבר אפילו  שאין  כך ידי על  ונמצא לזה זה
חיות  בלי כולו והוא נורא. מום  ובעל  האיברים כל מחוסר והוי  שלם

כזה ואור. יצור שייך  בכלל האם איברים, בלי אדם לע "ל  יראה ואיך
כזו . בריה או 


חיים  יהיה החפץ  לא  באמת  איברים בלי שאדם ביותר  הענין  מתאר

למשנה  בהקדמתו וז "ל  התחיה, בעת להקים במה לו
שבת: הלכות ברורה

האדם וגם על  הש"י שהטיל  שבתורה מצות הרמ "ח  לדעת, צריך 
היכי  וכי  שבאדם, איברים הרמ"ח נגד  הוא  ולשמרם  לזוכרם
היד כמו בהם תלויה הנשמה שאין יש שונים, אברים  נמצא דבאברים 
מאוד מאוד  רב  הוא שההפסד  אף יחסרו אם דאף  וכדומה והרגל
יכול אינו חסרונותיו ידי שעל  ויש מום, בעל  בשם רק נקרא אעפ"כ 
הוא  ששם לבו סגור שנקרע  או ראשו  שניתז כגון  תבל  פני על  לחיות

השי"ת  מצות בעניני כן גם הוא כן  החיים, כתיבמקור כן  גם שעליהן
ועוד ימיך " ואורך חייך  היא "כי ונאמר  בהם" וחי האדם יעשה "אשר
תלוי  הבא לעולם הנפש  חיי עיקר כי לנו המורים כהנה הרבה פסוקים

התורה . בקיום

רקיש  לעוה"ב  נקרא הוא עליהם ועבר האדם פשע אם שאפילו מצות
שכתב מה  דידוע לנצח  הוא גדול  גנאי זה [וגם מום בעל  בשם
בנפשו לנצח ימצא דהחבלה במשלי הגר"א וכן הקדושה , בשער  הרח "ו
תפילין הניח לא דאם ונמצא הש"י, רצון על  בו  שפשע  האבר באותו 
לעת  כשיקום ונמצא בידו מום בעל  יהיה  המצות כל  יקיים אם אף
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בזה ובעצם  הקדמנו  כבר בעולם והפצתם ספרים עריכת של  הדבר

כנפי  תחת הבריות את בקרבתו  ע"ה אברהם אומתינו  אבי
הרמב"ם וכלשון ג')השכינה הלכה עכו"ם מה' וז"ל :(פ"א ,

והתחיל  שיש... ולהודיעם העולם לכל  גדול  בקול  ולקרוא לעמוד 
מהלך והי ' לעבוד  ראוי ולו  העולם לכל אחד  אלוה שם
כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה וממלכה לעיר  מעיר העם  ומקבץ וקורא

עולם אל ד ' בשם  שם ויקרא שנאמר קורא  העם והוא שהי' וכיון 
כפי  ואחד  אחד  לכל  מודיע היה דבריו על לו  ושואלין  אליו  מתקבצין
והם  ורבבות אלפי' אליו  שנתקבצו עד האמת לדרך  שיחזירהו עד דעתו
ספרים  בו  וחבר הזה הגדול  העיקר בלבם ושתל  אברהם בית  אנשי 

בנו, ליצחק  הודיעוהודיעו  ויצחק ומזהיר , מלמד בגרר יצחק וישב 
ויעקב אליו, הנלוים כל  ומחזיק מלמד וישב  ללמד  ומינהו  ליעקב,
ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו לוי והבדיל כולם  בניו  למד  אבינו 

עכ "ל. אברהם , מצות ולשמור השם דרך 

ושלחם הרי היהדות בעניני  ספרים חיבר כבר ע"ה אבינו שאברהם
עולם  אל  שה' כך  ידי על  על ולהודיע להפיץ .יגכדי



אחרים את להזהיר החובה
העבודה פוק ושורש  יסוד בספר  שכתב מה  פ"ד )חזי ז ' וז"ל :(שער

עלואין אלא עצמו , על ההשגחי בזהירות בלבד  עצמו את להפקיע  די
למי  חלקו ואשרי כן , גם אחרים להזהיר  יצא כולו  הכלל 

עכ "ל. בזה , הרבים לזכות שמשתדל

מתקןובספר שאינו  מי וכן וז "ל : פ "ו ד ' אהבת  שער הלבבות חובת
נפשו שמתקן ומי מעוטה, זכותו  תהיה בלבד  נפשו אלא

עכ "ל. לאלקים , שמתקן  מי זכיות כפי זכותו  תכפל  רבות ונפשות


יט:])בסנהדרין ואמרינן סנהדרין פה: ב"מ [ועי "ע צ"ט: המלמד(דף כל  ,

שנאמר  עשאו  כאלו  הכתוב  עליו  מעלה תורה חבירו בן 
בחרן ". עשו אשר הנפש  "ואת

אינוןאיתא זכאין יומא בכל  כריז  ס"ב:כרוזא דף  חדש  בזוהר
ואינון לאחרנין להון  דמזכין  ואינון באורייתא דמשתדלין 

מדותיהן על  ה 'ידדמעבירין  את ד"ואהבת הפסוק ג"כ  יקיים ובזה .
אברהם  כמדת בריותיו  על אותו  שתאהיב ג"כ  שפירושו אלהיך "

הש כנפי תחת הבריות את שקירב כדאיתא אבינו ה' דרך  ולמדם כינה
וברמב "ם . בספרי 



ד"ואהבת מקרא ה' מדרך מלסור מישראל איש כל להציל נצטוינו
אלקיך" 'ה את

זוכתוב שמצוה הרמב "ם וכתוב אלקיך ", ה' את "ואהבת  בתורה 
יתעלה  לעבודתו כולם אדם לבני  קוראים שנהיה כוללת 
בהם  ותרבה בשבחיו תספר אחד איש  תאהב שאם כמו  בו, ולהאמין
אתה  באמת יתעלה אותו כשתאהב  כן אותו, לאהוב אדם בני ותקרא

ידעתו. אשר האמת לידיעת  והפתאים הסכלים ספק בלי קורא

כאברהם בספרי הבריות  על  אהבהו אלקיך", ה' את "ואהבת וז"ל :
בחרן. עשו  אשר הנפש את שנאמר אביך 

עצם הנך הוא ה ' דת לקיום חבירו  את איש  שהזריזות בעליל  רואה
ובערב. בבוקר יום בכל קורין שאנו  ד ' אהבת של המצוה

עבר והנה בכל  גדולות פרצות היצה"ר מצד  בעו"ה שנתרבה כהיום
רבה  מצוה טובה חלקה כל  לכלות ורוצה בוער  כאש ממש והוא
נפשם . בכל הדת להחזיק ה ' שליראי חבורה כנגדה עיר  בכל שימצא
זצ"ל) להח"ח חוה"ד)


ראלי יש נפש להשיב להתייגע חייבים רבה ויגיעה עמל כמה

הדרך מן התועה
תשיבנוכתוב השם תועה חמורו  או  אויבך  שור תפגע "כי בתורה

שיו את או אחיך  שור את תראה "לא תצא בפרשת וכתיב לו",
הרמב"ן, וכתב  לאחיך". תשיבם השב מהם וההתעלמת שנדחים נדחים

כך כל התורה חסה אם  להתבונן , נוכל  ומזה לברוח שהרחיקו  מורה 
הדרך מן  והרחיק שתעה שיו או  חמורו  על  אפילו  ישראל  של  ממונו  על 

וכ "ש הדרך  להטותו  רב  עמל נפשוהוצרך  על  לרחם צריך  כמה
להשיבו ולראות רב  עמל יצטרך  אם אפילו  הדרך  מן  שתועה הישראלי

האמת הדרך  .אל 

בעניננו"השב  כן  וכמו פעמים, מאה אפילו  רז"ל  דרשו  תשיבם"
צאן להטות בהם  לעסוק עלינו יגיעות מאה צריך אפילו 

ועבודתו. הבורא  לידיעה (ש)אובדות


על ההמון להציל בכוחם והיה ותבונה חכמה בלבם נתן שה' מאלה

האובדות נפשות יתבקש ברבים הדרשה ידי
ותבונה והנה חכמה בלבם נתן  שד ' השם ויראי תורה מבעלי נמצאים 

בגרון לקרא עליהם והחיוב עמנו שבר לרפאות בכחם והי'
הזדונים  ממים ההמון  להציל  ברבים לדרוש  קולם להרים וכשופר
בלבם  ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים ממתעים רשע  מאנשי

ולחזק השי"ת הקדושה אמונת  תורה ללימוד  לחזקם העתים בצוק לבם
ועל האובדות נפשות מהם יתבקש ככה יעשו  לא ואם המצות ולקיום

הנביא רמז  ל "ד )זה חזקתם (יחזקאל לא הנחלות את וכו ' הנבא אדם בן 
(ש)וכו'.


רק (ח"הח (בזמן בזמננו החוטאים רוב  הדרך את להם והודעת
לבעליהם להשיבם עליהם לרחם רבה מצוה  אובד כשה תועים

רקובאמת ח "ו להכעיס שאינם  ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו
אובד כשה הם והרי אותם שמתעים פושעים ידי על  תועים 
נפשות  על  לרחם רבה ומצוה בעליו לבית לשוב  הדרך  יודע שאינו 
הדרך את להם והודעת  שכתוב  וכמו  הנכונה הדרך להורותם התועות

בה . ילכו  (ש)אשר


תעמוד" לא" מטעם בזה החיוב גודל

שמצוה והדבר סכנה שאר או בנהר טובע חבירו את שרואה למי דומה
ואם  רעך ", דם על תעמוד  "לא דמו על  לעמוד ואסור  להצילו
בזה  נתעצל  ואם להציל  אנשים לשכור מחויב  בעצמו  להצלו  בכחו אין 
רואה  אם או  תכ"ו ] בחו "מ [כמו "ש וכו' תעמוד דלא בלאו עובר
לאכול רוצה דעתו חלישת ומרוב עצומה במחלה שנחלה  לחבירו


לך יג . לך פרשת  חדש  בזוהר ע "ג)וראה כ"ב וראה(דף בא אבוהו ר' ואמר :

דכתיב ממה מנ"ל בתשובה, לחזור  לאחר העושה  אדם של שכרו (בראשיתכמה
יח) הצדיקיד , שנשמת בשעה רבה, חייא ר' תאני  שלם", מלך צדק  "ומלכי :

נפשות  המקריב הגדול השר מיכאל הגוף , מן  יוצא לאחרים בתשובה  המחזיר 
צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים  יוצא  הוא בוראו לפני הצדיקים

זו שלם, מלך  צדק, שערי שומרי ראש  מיכאל  זהו צדק, ומלכי  שנאמר
שלום לו  ואומר  לקראתו  ויוצא שהקדים ויין , לחם הוציא מעלה, של ירושלים

לשונו. כאן עד בואך,
הקודש:יד. ללשון החבריםתרגום  הם  אשרי יום , בכל  כרוז מכריזים

מדותיהם. על  המעבירים ואותם אחרים המזכים ואותם  בתורה, העוסקים

כן וכמו מזה למנעו כחו  בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים  דברים
הזמן בהבלי טרדותם וגודל  דעתם חלישת שמרוב אנשים  רואים כשאנו 
על לעבור באים ועי"ז מצותיו קיום חיוב וגודל  ה' תורת  מהם נשתכח 
להתעצל לנו אסור בודאי החיים מארץ  נפשם לכרות שיגמרו  דברים
כי  ד' אף חרון עליהם  יחול שלא כדי  ד ' דברי את לקיים מלזרזם

דילי '. גבי לבסוף  אבל  אפי' מאריך (ש)הקב"ה



בזה להשתדל צריך כמה ערבות מדין
קבלנוהנה בלבד עצמנו  על  לא ד ' מאת התורה שקבלנו שבעת ידוע

אצל התורה קיום לחזק ביכלתנו  שיהי' מה כל שנקיים אם כי
אלקינו לד ' הנסתרות כמ "ש לזה, זה ערבים וכלנו  ישראל  בני שאר
יכול מישראל אחד שכל  הדין לכן וכפירש "י, וכו ' ולבנינו  לנו והנגלות
שופר . ותקיעת קידוש כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו את להוציא

אלפים ועתה כמה על  אחיו , לשמעון  ערב נעשה ראובן אם  נתבונן
מכבר  מכיר והוא עסק איזה ליקח  רוצה ששמעון ורואה כתרים,
כמה  מעותיו , כל  בזה ויפסיד  ומר רע  הוא כי  ההוא העסק  את 
הרע מהעסק אחיו  שמעון את למנוע  עושה ראובן הי' מההשתדלות
יכול דאם  לידע  האדם צריך  בעניננו  וכן אליו, החוב  יחזור שעי "ז 
עירו אנשי  את או  וכדומה תוכחה ידי על  עון  מאיזה חבירו את  למנוע

עון. באותו  יתפש בזה מתעצל  והוא



עצמו כחפצי ותחבולות עצות לבקש צריך שמים בחפצי
החזי ואל שלא במה עצמו  שיפטור האדם מפני יחשוב  התורה בקיום ק 

עכ"פ לחשוב צריך  שמים חפצי כי רושם, עושין  דבריו היו שלא
אינו רע  בענין הולך עסקו אפילו  ידוע עצמו  ובחפצי עצמו כחפצי
ועושה  בעצתם ושואל ומבינים ליודעים הולך אלא ממנו מתייאש
ירויח שלבסוף הדבר ומצוי לו , עוזר והקב"ה עסקו, לתקן תחבולות
כרצונו, אצלו  וחשובים  שקולים שמים חפצי הי' אלו  בזה ואף מהעסק,
הי ' ובודאי  יתמוטט, שלא הדת להקים איך ותחבולות עצות מחפש  הי '
ר"ל וכו', דעהו דרכיך  בכל  שאמר  וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה
שמים  בחפצי תתנהג  עצמך, בעניני מתנהג  שאתה הדרכים באותן 
לימינך ויעמוד  עיניך יאיר הקב"ה ואז  ותחבולות, עצות לחפש 

ידך. על  ישראל וקרן התורה  קרן (חוה"ד)שיתרומם



נקראים הדוחים  ליום מיום הכלל הצלת לדחות אסור
"מרצחים" בשם

הנביא "איכה  ישעי ' כי לומר אפשר "הכוונה נאמנה קרי' לזונה היתה 
עיר  ירושלים קדשנו עיר הגיע  מה  ידי  ועל איך ואמר , תמה
שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק אמר זה על  כזונה, להיות הנאמנה
יום  אל  מיום הדבר דחו  אז מכשולים, ולתקן  וצדק טוב דבר לעשות
על המצוה אליהם שבאה  המצוה במעשה אבל  בה" "ילין  שאמר וזה
"ועתה  שאמר וזה ומיד  תיכף  אותה לעשות עצמם  זרזו  רע  דבר
ליד הבאה מצוה כי התחתונה, מדריגה  עד הגיעו  כן  על  מרצחים"
אל לידך  הבאה  מצוה כמ"ש  תיכף  ולקיימה בה לזרז  צריך  האדם

לאנדא]. ר"י בשם הנפש  [רפואת תחמיצנה



שמירת לספרו בהקדמתו זי"ע חיים החפץ דברי מאד נמתקו מה
הוא הרי התורה ממצוות אחת מצוה מקיים אין שאם בענין הלשון

זו מצוה כנגד שהוא זה אבר מחוסר
כי  רוחניים ,... גידים ושס"ה אברים רמ"ח  לו יש  אדם דכל  הוא ידוע

כמ"ש גשמיים, גידים ושס"ה אברים הרמ"ח  מלובש ועליהם
תשכבני" וגידים ובעצמות  תלבישני ובשר י )"עור שהזכיר (איוב הרי ,

כמ"ש וסכך לבוש  בשם רק  קראו  ולא ועצמות, וגידים  ובשר עור הכ'
שהוא  בקרבו  אשר להנפש לא אם הלביש מי ואת תסוככני תלבישני
אבר  מלמעלה מלובש הנפש של  ואבר אבר כל  ועל  האדם , עצם הוא
לנו נתן זה  וכנגד הגוף, על הבגד  כמו ההוא אבר כנגד  המכונה הגוף
דיש האברים, על  ג"כ מחולקים והם ל "ת , ושס"ה מ "ע רמ "ח הקב"ה
כמ"ש אברים, כל  שאר וכן  ברגל, שתלוי מצוה ויש ביד , שתלוי מצוה

חרדים . בספר

לע"ל וכשאדם  שורה אבר באיזה מצוה איזה  בעוה "ז  ה'מקיים אור
וכןעל  ההוא האבר את  המחיה הוא אור ואותו אבר אותו 

ומצוה. מצוה האדם כל הוא  אז עשין הרמ"ח מקיים דכשהאדם נמצא
"ועשיתם  ציצית בפרשה מש"כ  וזהו  אבריו בכל  לה ' המקודש  השלם
לו יחסר ושלום חס אם אבל  לאלהיכם" קדושים והייתם  מצותי כל  את 
זה  על  תשובה עשה ולא גוו אחר שהשליכה עשין  מרמ "ח אחת מצוה
מ"ש וזהו ההיא המצוה נגד  המכונה האבר בנפשו  לע"ל לו  יחסר

א')בברכות או(כ "ו  ערבית של  ק "ש שביטל זה לתקון  יוכל  לא מעוות
זהיר  וכשהאדם שחרית , של תפלה או ש"ע תפלה או שחרית של  ק"ש
נפשו גידי על  הקדושה  אור ממשיך  הוא שבתורה הלאוין  על  מלעבור
שעה"ק בספר  באורך שמבואר כמו מקולקלין ח"ו  יהיו  יזהר וכשלא

ע"ש.(פ"א)

התרי"ג ומזה בכל  זהיר  יות לה שצריך  איך  אדם כל להתבונן יוכל 
לנצח חיותו הממשיכין הם הם כי חייו. בימי כחו  בכל  מצות
ואת  חקתי את "ושמרתם אחרי בפרשת שכתוב  [וזהו נפשו  וגידי באברי
עבורם , וחי כתיב ולא וגו' בהם" וחי האדם  אותם יעשה אשר משפטי
רוצה  אחד  שכל כמו לע"ל ] חיותו היא גופא המצוה שאור לנו  להורות
קטן באבר אף מום בעל יהיה שלא בעוה"ז אבריו  בכל  שלם להיות 

עכ "ל. שבקטנים .


כשאיןובפרט  זה מלבד הערבות מכח  שהיא  התוכחה מצות בענין 

מרמ"ח אחד  אבר מחוסר והוי זו מצוה לו יחסר מקיימה
עון על  נתפס מוכיח באין  גם  הרי התוכחה, מצות נגד שהיא איבריו 
בהם  ונכשל  רח "ל  שבתורה  עבירות כל על שעוברין  והזולת השני 
ערבין ישראל  שכל  מחמת כולה התורה כל  על  עבר בעצמו  הוא וכאילו 
איבריו רמ"ח  מכל  אחד אבר אפילו  שאין  כך ידי על  ונמצא לזה זה
חיות  בלי כולו והוא נורא. מום  ובעל  האיברים כל מחוסר והוי  שלם

כזה ואור. יצור שייך  בכלל האם איברים, בלי אדם לע "ל  יראה ואיך
כזו . בריה או 


חיים  יהיה החפץ  לא  באמת  איברים בלי שאדם ביותר  הענין  מתאר

למשנה  בהקדמתו וז "ל  התחיה, בעת להקים במה לו
שבת: הלכות ברורה

האדם וגם על  הש"י שהטיל  שבתורה מצות הרמ "ח  לדעת, צריך 
היכי  וכי  שבאדם, איברים הרמ"ח נגד  הוא  ולשמרם  לזוכרם
היד כמו בהם תלויה הנשמה שאין יש שונים, אברים  נמצא דבאברים 
מאוד מאוד  רב  הוא שההפסד  אף יחסרו אם דאף  וכדומה והרגל
יכול אינו חסרונותיו ידי שעל  ויש מום, בעל  בשם רק נקרא אעפ"כ 
הוא  ששם לבו סגור שנקרע  או ראשו  שניתז כגון  תבל  פני על  לחיות

השי"ת  מצות בעניני כן גם הוא כן  החיים, כתיבמקור כן  גם שעליהן
ועוד ימיך " ואורך חייך  היא "כי ונאמר  בהם" וחי האדם יעשה "אשר
תלוי  הבא לעולם הנפש  חיי עיקר כי לנו המורים כהנה הרבה פסוקים

התורה . בקיום

רקיש  לעוה"ב  נקרא הוא עליהם ועבר האדם פשע אם שאפילו מצות
שכתב מה  דידוע לנצח  הוא גדול  גנאי זה [וגם מום בעל  בשם
בנפשו לנצח ימצא דהחבלה במשלי הגר"א וכן הקדושה , בשער  הרח "ו
תפילין הניח לא דאם ונמצא הש"י, רצון על  בו  שפשע  האבר באותו 
לעת  כשיקום ונמצא בידו מום בעל  יהיה  המצות כל  יקיים אם אף
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בעל יהיה והוא אבריהם בכל  וקיימים חיים יעמדו  ישראל  כל התחיה
מקיים  שאדם התורה מצות דבזכות  לנצח  הזה השמאלי ביד  מום
מצות  שברמ "ח מצוה כל - עולם  חיי לעתיד  לחיות זוכים הם באבריו
עולם  וחיי אומרים  שאנו  וכמו  - לו  השייך  שברמ"ח  האבר את מחיה 
שיחיה  מי לו  אין ההוא המצוה על נפש  בשאט שעבר וכיון  בתוכנו נטע
ידעו שהכל זה על ההוא האדם אח"כ  יתמרמר וכמה ההוא האבר את 
מום  בעל  יהיה אם כה"ג  וכן תפילין במצות בד ' המרותו גודל  את 
קהלת  בתרגום דאיתא וכמו שקלקל דברים  שארי  ידי על  איברים בשאר
לעיני  יתפרסם הכל  שלבסוף דהיינו  נשמע" הכל  דבר "סוף הפסוק  על 
ור"ל האדם כל  זה כי שמור מצותיו  ואת ירא האלקים את כן ועל כל 
כל לעתיד  יבנה חייו בימי  האדם שנשמר לאוין  ושס "ה  מ"ע שהרמ"ח 
לו שיתקלקל  או  אבר באיזה מום בעל ויהיה כשיקום ונמצא האדם
הכל יתבוננו שבתורה] לאוין שס"ה נגד  [המכונים מגידיו גיד  איזה
עי"ז יסבול  וכלימה קלון וכמה נפש בשאט  עבר  לאו  או מ "ע  איזה
הקדושה  נפש חיות עיקר שהם והלב הראש נגד שהם ענינים ויש  לנצח ]
האמונה  יסוד ג"כ  דהוא שבת שמירת וענין ובתורתו  בד ' אמונה כמו
הקדושה  מנפשו החיות עיקר כל נסתלק  כבר ההם ענינים לו יחסר דאם

הבהמית בנפש רק חי הוא  בעוה"ז חי במה וכשהוא לו יהיה  ולא שלו
התחיה. בעת עכ "ל.להקים


ספרים העצה שנדפיס כך  ידי שעל ספרים הדפסת בענין שטיכסנו

והכי  טובה הכי היא תבל  פני על  ונפיצם יהודי  לכל  ונשלח
כלי  כמו  שהוא בהקדמתו שבת המנחת שכתב המשל  דוגמת מועילה
בלי  בקלות בו  ולירות אחת  ביד להחזיקו יכול החלש  שגם כזה קרב
לאלף נתחלק קטן שהוא הגם בתוכו אשר החץ  וגם  ויגיעה, עמל שום

קטנים , זה חיצים  קרב בכלי אחד . חיל  איש  להרוג יוכל  קטן חץ שכל 
הוא  ושליחותו  ספרים בהדפסת הקמים, האויבים כל  את לנצח  אפשר
למיליוני  להגיע  יכול  אחת  שבבת כזה חץ  כזה קרב  מכלי יריה כמו
ולהשיג  רצויה פעילה ולעשות בעולם רחוקים הכי  ובמקומות אנשים

ויאמר: משלו  וישא עמו שבות ה' בשוב נכונה מטרה

שאר "משל אויביו  נגד למלחמה לצאת הוכרח אשר  קטן  אחד  למלך 
מאוד עד  חיל  ואנשי כח  וגיבורי  גדולים המה אשר מלכים
בעלי  אחר שלח עשה מה להלחם. שצריך  מי נגד בזוכרו לנפשו  וירא
וטובים  הרבה קרב  כלי לו  להכין ושכרם קרב  כלי עושים מלאכה
מלאכות  הבעלי והנה כבידה, למלחמה לצאת שצריך  יען  בהם ללחום
קרב כלי הרבה עבורו  ועשו במלאכתם והתחכמו  השתדלו הנ"ל 
יוכל מהם אחת בכל  אשר רימאטיס  הנקרא מין למשל, היינו  וטובים,
בעיני  מאד  הדבר והוטב  אחת, בירייה אנשים מאה  למשל בה להרוג 
בנמצא  יש ענגלאנד  במדינת אשר  הנ "ל המלך  שמע ואח"כ  המלך,
הראשונים  מלאכות  מבעלי גדולים והיותר חכמים היותר  מלאכות בעלי
כמה  רב הון להם והבטיח  אחריהם גם ושלח קרב , כלי עשיית בענין
מלאכות  הבעלי  כאשר  והנה  ביותר. הטובים קרב כלי לו  לעשות שירצו 
להם  הקודמים מלאכות הבעלי של  קרב  הכלי את ראו לאנד  מהענגיל 
אך מאוד, וחזקים טובים  הם קרב  שהכלי הוא אמת הנה להמלך אמרו

מאוד כבידה  היא  מהם קרב כלי  שכל  והוא, אחד  חסרון בהם שיש 
ירייתה  בעת עמה לעבוד  אנשים הרבה וצריכים בכבדות היא וירייתה
האנשים  כל נעשו  אחת פעם  ירייתה  ידי שעל  האופן  הרבה ובכח 
ליירות  אחרים  אנשים לחפש  שצריכים עד  כח  ויגיעי עייפים בה היורים 
לנוח צריכים ראשונה בפעם בה ירו אשר האנשים כי השנית , בפעם בה
ראשונה , מירייה הגיעם  אשר ויגיעתם מעייפותם שינוחו עד  הרבה זמן
כשתתמהמה  תעשה  ומה מעט שבמדינתך  חיל  ואנשי קטן  מלך  ואתה
אין כי ללחום, במה לך יהיו ולא וייגעו  ייעפו אנשים וכל  המלחמה
חיל אנשי  להם יש שהמה יען נגדך  הנלחמים להמלכים  לדמות לך 
במקומם  להעמיד  אחרים הרבה תיכף להם יש  ויגעו  ייעפו  וכאלו הרבה

אתה . משא"כ כאלו קרב בלי גם להלחם להם די ולכן 

אנחנואך  אשר מקרוב שזה כפי הנה לטובתך  ונכונה אמונה עצתינו 
קטן ואיכותו בכמותו והוא חדש קרב כלי מין בחכמתינו חידשנו 
בו ולירות אחת ביד  להחזיקו יכול  כח  חלש  אפילו  אדם כל  אשר וקל 
כזה  חץ מין  בתוכו  שנמצא זאת ועוד  ויגיעה, עמל  שום בלי בקלות
אשר  קטנים חצים לאלף נתחלק הוא  קרב מהכלי יציאתו לאחר אשר

איש ולאבד להרוג יוכל  קטן  חץ קרבכל  כלי תעשה ואם אחד  חיל 
לעצתם  המלך  וישמע  נגדך , הקמים אויביך  את שתוכל  להיות יוכל  כזה
שכבש היה כן לו אמרו  וכאשר כנ"ל , קרב כלי לו  לעשות ושכרם
מלך אח"כ  ונעשה ויגיעה עמל  שום ובלי בנקל המלחמה כל  בהם

עכ "ל. גדול ",


אנשים כן רב  לחיל  ונצטרך  נתייגע ולא נתעייף לא למען  בפעלינו  הוא

על אנשים הרבה כך כל  להעמיד וביכלתינו בכוחינו שאין  מרובים
לבד, הברית שבארצות  האנשים מיליוני השבעה לכל  להגיע כדי כך 
אכן בביצועה, האפשרות  אין אבל  מועיל  זה באופן  היריה שכלי הגם
ובירייה  אחת בפעם ומועיל  חדש קרב לכלי דומה שהוא דרכינו  לפי

רב. לחיל  בזה צורך  שאין  - אחת פעולה - אחת

לכלאך בלבד  השבת קדושת על  הספרים עם להגיע שכדי  עקא  דא
דאלאר , מיליון 2 לערך שהוא מרובה הוצאה קיים בארה"ב יהודי
שישאו זה שבלעדי המעטים לחיילים הממון לבעלי נוגע  כבר וזהו

הלזו. האחת הירייה את לירות פנים בשום אפשר אי בהוצאות

טהרת וכמו כגון  ביהדות, יסוד שהוא ונושא ענין  בכל  הדבר הוא כן
וכו'. כשרות, מזוזות , תפילין , המשפחה,


כךמצוה כל  לאדם שמביאה רבה כה היא  אשר תוכחה של זו גדולה

ישראל, בית  כל של  העוונות כל ממנו  ומסירה זכויות הרבה
לקיימה  אחרי' לרדוף  החיוב כל  על  חשובה מצוה  וכמת  דורשין לה אין 

וז"ל : כ "ה סעיף חסידים הספר שכתב כמו 

דורשכל  לה שאין  שהיא טומצוה לפי שנה תדר אותה שיבקש מי ואין 
לעשותה  אחרי ' רדוף רודפים  לה שאין ומצוה מצוה טזכמת

וכו מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה ואומרת מקטרגת  .יזשהמצוה 


הבזויות טו . מצות  ויפרסם הקב"ה כשירים י"ב ס"פ טוב משוחר בעבה"ג

לון אית  כו' תורתך  הפרו לה' לעשות עת  ב קנ"ה תרומה  ובזוהר  בתורה,
כו '. חרצן  לחגרא 

מכאןטז . חותנו " יתר אל וישב משה "וילך  הפסוק על  שמות תנחומא עיין 

אין [ר"ל אותו עושה ואין  מצוה לעשות  עצמו על שמקבל מי כל  למד אתה
כו '. מזרעו  פוסקת מצוה אותה אין הזאת] המצוה עושה בלעדו  אחר

א "ליז. הקב"ה לפני ונשתטח עלה תורה משנה ספר  פי"ט בויק"ר כדמצינו
כו '. רבש"ע 


