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שלמה שמי מלכות עול קבלת מאמר
של  הק' ומדבריו הצרופה ממשנתו המצב לרגל והתעוררות חיזוק  דברי

האמיתי  הצדיק  ברעוודההגאו ליב שלמה  בעדנורבי  טוב  וימלי הטהורה נשמתו לעילוי  הדברי ויהיו זצ "ל

אלוקיכם " ה' אני מצרים  מארץ אותם הוצאתי אשר  הם עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי יתברך השם  נ )אמר  כד, (ויקרא

ה' על להתענג  – העול בריאת

ב  המוכתר ישראל אלקי ה' של כתרברוך מתפילתן עליון
ושירתן ובתוס 'ישראל  יג: חגיגה (עי'

שם ) העולםומהרש"א את ברא  אשר 
מתוךחכמה ב  כדי התבוננות , בתורה,

לזולתו, שמו יתברך מטובו להיטיב
עם,גברחסדו ו  מכל בנו ובחר  עלינו

לנו ונתן לעבודתו, אמת וקרבנו תורת
ואת בה, נלך הדרך את לנו להורות
להגיע  כדי  נעשה, אשר  המעשה
טוב  לרב בזה ונזכה הנפש, לשלימות
והארת שכינתו , מזיו ולהנות  עליו להתענג לצדיקים. הצפון

ל  ב נצח פניו הכל הודנצחים  יכירו ואזי  מלכותו והדר  .יסוד

העול בריאת מטרת 

ברא תהו  לא כוננה, הוא ועושה הארץ יצרהיוצר  לשבת
יח ) מה , התורה(א)(ישעיה אותיות וכ"ב מאמרות (ב)בעשרה

ברא אלא כלום, חסר שהיה  מצד ולא בחסד  העולם את וברא
הטבה לברואיו להיטיב  כדי  הגמור , החסד מצד העולם את

למקבלים בושת אפילו יהיה שלא גדולתו,(ג)שלימה, ויכירו ,
ויתרומם ית' בו להדבק עוזו, לשכינת מרכבה להיות ויזכו

לעד  .(ד)שמו

לבריותיו  להיטיב
זה ועל  וחסדיו , רחמיו כרוב ונחלה חלק להם ולתת

יבנה חסד עולם אמרתי  ג )נאמר: פט , ורב (ה)(תהלים  גדול והוא
הכתוב שאמר כמו וטוב, ט ')חסד קמ "ה, לכל ,(תהלים  ה' טוב

להיטיב  העולם בבריאת ורצה להיטיב. הטוב ומטבע
ולכוונה כבודו, מזיו ויתענגו מלכותו, כח  ושיכירו לנבראים,

וכמ"ש  העולמות, את ברא כלזו בטרם  מלך  אשר  עולם אדון
נברא  יציריציר כל בטרם בכח, הגמור  בשלימות מלך שהיה

הוא, העולמות שברא מה אך בחפצו נברא, נעשה לעת  כי
נקרא  שמו  מלך  אזי כחכל שמכירין הנבראים ידי על ,

בזה שכר  ומקבלין מעבודתו ומתענגין יקרו, והוד מלכותו
.(ו)ובבא

ההטבה  את  יקבלו ישראל
שהם קדושו, עם ישראל בשביל אלא העולם את ברא ולא
שנקראו  ישראל בשביל בראשית  כנאמר  ההוא, הטוב  יקבלו 
ולשון  אומה שמכל ית"ש לפניו וידוע גלוי שהיה ראשית,
יעשו  שהם הישראלי , ה' מעם אלא תענוג שום יקבל  לא 
מלחמות עליהם וקשה הגשמי בעולם שהם אף רצונו
עוז  בכל  מתחזקין  הן כן פי  על  אף מלכיות, ושעבוד היצה"ר
עול  עליהם ולקבל  ליוצרם רוח נחת  לעשות כח ואמיץ

ית"ש הוא ומזה ית', יותרמלכותו ושעשועין תענוג מקבל
העולמות .(ז)מכל

השמחה.א . א')מתוך חלק  הצמצום  בסוד ושם אצילות  לימודי ס' בהקדמת  התורה(עי' וברא

יום(שם ) יום שעשועים אמון אצלו ל)והייתה : ח  א)(משלי א רבה בראשית .(ועיין 

וזוה"קב . עקיבא, דרבי אותיות  מדרש  יצירה, ספר ע"א)ראה ג א חדש (חלק  וזוהר ,

הנ "ל  יצירה בס' יעויין חכמה נתיבות ל"ב והם רות.

חכמהג. פתחי קל "ח  זלה"ה , ד)רמח "ל  דלאו(פתח דאכל  מאן  שאמרו, כענין וביאר :

אדם  לבני עבודה דרך שיהיה  רצה הזה הטעם ועל באפיה. לאסתכולי בהית דליה

באדם , והבחירה והרע הטוב  שם כן ועל  בשכרם. יקבלוהו ואז לטוב, ידה על  לשיזכו

הזה:. המכוון התכלית שיצא עד והעונש, והשכר 

יעוי "ש ד. זלה"ה מפאנו להרמ"ע אלם יונת  ופתיחת  א פרק הכללים שער חיים עץ 

משפט . חושן לשו"ע הגולה באר  בסוף וכ"כ החסד. בענין בהקדמה 

השביעי.ה. השער  אורה , שערי

לך.ו. לך עינים, מאור

מטות.ז. ושמש, מאור
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הטבה  להשיג הדר  ה מצוות התרי "ג

לבא וכדי לה. שני אין אשר אחרונה ההצלחה והוא
אותנו  והזהיר  רעות התאוות מכל אותנו מנע זו, להצלחה

הטובה לתכלית הכל  וזה מצותיו , על נעבור אם .(ח)בעונש

הבא  ובעול הזה בעול לטוב המצוות שמירת

ה' ויוציאנו הברזל , כור - במצרים לפרעה היינו עבדים
מצות תרי"ג ולעשות לשמור  ה' ויצוונו חזקה. ביד במצרים 

הזה כהיום לחיותנו הימים  כל לנו שלא(ט)לטוב ובכדי  .
דכיסופא נהמא .(י)נאכל 

האד אברי נגד  ה המצוות 

תרי"ג יש כנגדם האדם, ונפש בגוף יש אברים תרי "ג
האדם, נפש  את ולזון ולחיותו ואיבר איבר  כל לתקן מצות

הנשמה לבוש בעולם(יא)והם לנו צפון שכר זאת ומלבד .
ראתה לא עין ותכלה, קץ  אין שכר , !הבא 

שלמי להיות עצות תרי"ג ה מצוות  תרי"ג 

מצוות אורות עשרה ושלש מאות שש כי  הידוע מן
על  לנצח, ית"ש  הכבוד מלך מאת במתנה לנו ניתנו יקרות
על  מלעבור  ולהשמר מהם, רמ"ח לעשות - לקיימם מנת
על  מעידים ובהם ומעשה, דיבור במחשבה מהם שס "ה
ועל  לו, משעובדים עבדים ואנחנו מלכינו אלקינו ה' שהוא
בעולם לנו הצפון  טוב רב מלבד  נשמותינו איברי  יאירו ידם
עולם, עד ולבנינו לנו יפה  וכך  חובתינו היא זאת טוב, שכולו
ונעשה שציוה על ית ' לבורא כביכול רוח נחת נעשה ובזה
אדון  לפני  שלם האדם יהיה איך  עצות  תרי"ג והם רצונו.

ית"ש. הכל

הקדוש הזוהר לשון ע "ב )וזה פ "ב דף יתרו דּ תנן,(בפרשת :
נׁש , לבר אוֹ רייתא יהיב עיטא, זיני ע שׂ ר  וּ תלת מאה ׁש ית
לי ּה  לאוֹ טבא בּ עא דּ מאריּה  בּ גין בּ מארי ּה , ׁש לים למהוי 
ּת נינן, דּ הא דּ אתי , בּ עלמא ויּת יר דּ אתי . וּ בעלמא דּ ין בּ עלמא
טבאן  מאינּ וּ ן נׁש , לבר ליּה  אׁש לים  הוּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א  מה כּ ל
מוּ ם טעמא. מאי בּ ה וּ . אׁש ּת לים דּ אתי לעלמא בּ הוּ  דּ זכי

הוי . ה וּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א דּ אתי דּ עלמא

עשׂ ר וּ ׁש לׁש ה מאוֹ ת ׁש ׁש  ׁש נינוּ , הקודש: ללשון בתרגום
מוּ ם בּ ר בּ וֹ נוֹ , ׁש לם להי וֹ ת לאדם תוֹ רה נתנה עצה מיני
וי וֹ תר הבּ א, ולעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ל וֹ  להיטיב רוֹ צה ׁש רבּ וֹ נוֹ 
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הׁש לים מה כּ ל  ׁש נינוּ , ׁש הרי  הבּ א, לעוֹ לם
הׁש ּת לּ ם הבּ א לעוֹ לם בּ הם ׁש זּ וֹ כה טוֹ בוֹ ת מאוֹ תן - לאדם

הּט עם מה בּ ר וּ בּ הם. הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  הוּ א הבּ א ׁש העוֹ לם מוּ ם ? 
הוּ א.

.מצרי מיציאת גדול  יותר נס העול בריאת

" אמר : הדברות עשרת בתחילת יתברך אלוקיךה' ה ' אנכי
עבדים  מבית מצרים מארץ הוצאתיך  ונשאלתאשר ,"

שהוציאנו  כמי  עצמו את השי"ת הציג מדוע  השאלה ,
הלא כי  הארץ, ואת השמים את  שברא כמי  ולא ממצרים,
שהרי  מצרים מיציאת  גדול יותר  נס  הוא וארץ שמים בריאת
הטבע  שינוי ורק מיש, יש הוא מצרים ויציאת מאין, יש הוא

מחולטת. מאפיסה בריאה ולא

מצרי יציאת נס  על   עדי היו ישראל  כל 

הכוזרי )ופירשו אדם(ספר בני  היו לא העולם שבבריאת
ישראל  כל היו מצרים ביציאת אך כך, על  להעיד שיוכלו

ה '". נאום עדי  "אתם שנאמר: וכמו זה , על  להעיד ויוכלו

אלוקינו  יהיה שה' היתה  מצרי יציאת  עיקר

והשעבוד  העינוי  ומתוך  במצרים, לפרעה היינו עבדים
אנו  לכך מפורסמים, נסים עמנו ועשה משם הקב"ה הוציאנו
יציאת וזכרון מצוותיו. עול לקבל ועלינו הרבה לו חייבים 
כולן, המצוות לכל  ויסוד  גדול ועיקר  התורה, שורש מצרים

כ) ו, דברים  בחיי לפרעה(רבינו משועבדים היינו  במצרים - .
ובאותות חזקה ביד ה' והוציאנו קשה, בעבודה ועבדיו
הטוב  הכרת לו אנו חייבים זה  ובגלל  גדולים , ומופתים
משועבדים ובנינו אנו היינו כן אילולי  כי מאד, גדולה
ית"ש  ה' להיות היתה, מצרים יציאת עיקר  - במצרים. לפרעה
יתברך  שמו ליחד דהיינו בתורה, שמפורש כמו לאלקים, לנו
רצונו. לעשות בעולם שלוחיו ואנחנו אלקינו שהוא עלינו

ואמרנו: השירה, תוקף בעת קבלנו זה ואנוהו וענין אלי זה
וארוממנהו  אבי פ "י ).'אלקי ח"ב עולם  שם  הכהן, מאיר ישראל (ר '

לילה בכל  לזכור אנו וחייבים ונשמע" "נעשה אמרנו  ובכן
ממצרים. צאתנו יום את יום ובכל 

זצ"ל: ברעוודה הגר"ש  רבינו אמר 
וישיבה ישיבה בכל  לתלות יש דלקמ ה'ספרי ' את 

בספרי רז"ל  שלח )אמרו פרשת  יציאת(סוף מזכירים  למה
ומצווה מצווה כל על דומהמצרים  הדבר  למה ??

בן  לשום פדאו לא ומשפדאו אוהבו בן שנשבה למלך
עבדי  א"ל  עליו מקבל יהיה ולא יגזור שאם עבד לשום אלא
לפני  וטול סנדלי לי  "נעול לו אמר למדינה שנכנס  כיון אתה.
מנתק, ההוא הבן  התחיל המרחץ", לבית להוליך  כלים

אתה". "עבדי  לו ואמר שטר  עליו הוציא

למקו עבדי שנהיה  מנת על – מצרי יציאת

בנים לשום פדאם לא  אוהבו זרע  את הקב"ה כשפדאו  כך
אמר עליהם מקבלים יהיו ולא כשיגזור עבדים, לשום אלא

תולדות.ח. שמחה, קול 

כד .ט . – כא ו: דברים ע"פ 

מהי. הוא וזה להטיב , הוא הטוב מחק ואמנם, ודאי. הטוב תכלית  הוא ית"ש האל

הטוב  מקבל  אין אם  כי  להם , להטיב שיוכל  כדי נבראים לברוא  ית"ש  הוא שרצה

שראוי  הנשגבה  בחכמתו ידע שלמה, הטבה ההטבה שתהיה  כדי  ואמנם, הטבה . אין 

ההוא , הטוב בעלי הם יהיו אז כי כפם, ביגיע אותה מקבלים אותה  המקבלים שיהיו

אמרו זה ועל  מאחר . צדקה שמקבל  כמי הטוב, בקבלם פנים בושת להם ישאר  ולא

ג ) הלכה  א, פרק  ערלה באפיה .(ירושלמי לאסתכולי בהית דיליה דלאו דאכיל  "מאן  (דעת,

מב) א, .תבונות זלה"ה קארו יוסף ר' למרן מישרים מגיד בספר וכ "כ

עוד .יא. ועיי"ש א , שער א חלק  קדושה שערי ע"פ

עליהם לגזור  התחיל למדבר  שיצאו כיון אתם. עבדיי להם
ועריות שבת כגון חמורות, ומקצת קלות מצוות  מקצת 
להם אמר  מנתקים להיות ישראל התחיל ותפילין, וציצית
שאהיה תנאי מנת על אתכם, פדיתי  כן מנת על אתם, עבדיי 

בפסחים רש"י  פירש וכך מקיימים. ואתם על (ל"ח )גוזר  -
עליכם. כבדות הן אפילו מצוותי עליכם שתקבלו מנת

 ואי  ממצרי יצא  כאילו  עצמו  לראות  חייב דור בכל
התורה  עול לפרוק רשות

ה' ויוציאנו הברזל , כור - במצרים לפרעה היינו עבדים
לפרעה, עבדים שהיינו כיון ועתה וכו', חזקה ביד ממצרים
עבדיו. אנחנו כרחנו  בעל לכן מידיו, אותנו פדה והקב"ה
הם  עבדי עבדים, ישראל בני לי  "כי השי"ת: שאמר  וזהו

מצרים ", מארץ אותם  הוצאתי ישראל אשר בני לי כי  כלומר :
ממצרים, שהוצאתים מפני ברצונם, שלא כרחם בעל עבדים
עצמו  לראות  חייב ודור  דור בכל ולכן עבדים. שמה  שהיו
לעבד  הוא  ברוך  להקדוש לו ונקנה ממצרים, יצא הוא כאילו

צוארו. מעל התורה עול לפרוק רשאי  ואינו (ערוך עולם,

תע "ג ) סי ' .השולחן

ש  נולדי היינו  מצרי יציאת  שלולי  עבדי ג אנו
עבדי

אנחנו. ולא לפרעה עבדים היו אבותינו הרי תשאל  ואם
בעודו  שיוליד  בניו שכל ידוע עבד , לראובן יש שאם נפרש
הבנים כל לשמעון, מכרו ואם  לראובן, עבדים הם  עבד
שילדה שפחה  וכן עבדיו, הם לשמעון, עבד  בעודו שיוליד
וישראל  לאדוניה, תהיה וילדיה האשה שפחה בעודה בנים
אבותינו  את הקב "ה הוציא לא ואילו לפרעה, עבדים היו
קנה והקב"ה לפרעה, היינו עבדים ובנינו אנו עדיין ממצרים
נה] כה [ויקרא שנאמר לו , עבדים להיותם מפרעה לישראל
כל  כן ואם מצרים , מארץ אותם הוצאתי  אשר  הם עבדי
לעשות וחייבין להשי "ת, עבדים הם ישראל  שיולידו הבנים
אנכי  לבדכם אתכם "ולא אמר ולזה עליהם, שיגזור מה כל
פה, איננו אשר כי הזאת, האלה ואת הזאת הברית את כורת
העתידים, הדורות עם ברית לכרות אפשר  איך  תאמרו וכי
מצרים", בארץ ישבנו אשר את ידעתם אתם כי אמר  לזה

י  התירכלומר עצמו ע"ה רבינו  שמשה הנה עבדים , שבנו
יצחק )הקושיה .(תולדות 

מילה  ציצית  עבדות חות בעבדיו הטביע המל
 ותפילי

על  ותפילין בגדנו, על ציצית שיהיה  השי "ת לנו ונתן
עבדות, לחותם לנו להיות - בבשרנו ומילה וזרוענו , ראשנו
לעבודת המשועבדים כעבדים המצוות יתר את ולקיים
עבד  שהוא לבו על  יום בכל להעלות  האדם ועל אדוניהם.
לבן  עצמו ויחזיק  בו ימרוד ולא עולם, של למלכו חתום

פ"ט )חורין, .(חרדים 

לתפילה? גאולה  הסומ של המעלה מה

בברכות הבא(ד:)איתא עולם בן איזהו יוחנן  ר' אמר זה, ?
וכי  להבין  ויש  ערבית. של  לתפילה ערבית של גאולה הסומך 

בן  שיהיה  כך כל  שכר  לו יש  לתפלה גאולה שסומך מפני 
?עוה"ב 

בתפילה  ה' את עובד  ומיד הגאולה מזכיר
כזה, גדול לשכר  שזוכה  שהטעם  ז"ל יונה רבינו ותירץ
היתה ממצרים והוציאנו הקב"ה שגאלנו שהסיבה מפני  הוא

לעבדים לו שנהיה למעלה )כדי  אמרנו "(כאשר  שנאמר עבדי, כי
מצרים  מארץ אותם הוצאתי אשר  ישראל הם גאל ובברכת "

משם. בהוציאנו  הבורא עמנו שעשה  החסד  את האדם מזכיר
כדאמרינן עבודה היא והתפילה צה:)- קמא את "(בבא ועבדתם

[ומכירה  מצרים יציאת מזכיר וכשהוא תפלה. היא זו  - "'
שהעבד  שכמו  מראה - מיד ומתפלל מקום] של עבדו שהוא
מכיר הוא כן - רבו מצוות לעשות חייב  - רבו אותו שקונה
ועובד  עבדו  ושהוא הבורא, אותו שגאל והגאולה הטובה
מפני  עבדו שהוא שמכיר וכיון התפלה ] בעבודת [מיד אותו
לחיי  זוכה זה שבעבור  נמצא ומצותיו רצונו ועושה שגאלו,

עכ"ל. הבא, בורא העולם של  עבדו  שהוא  שמכיר דהיינו 
לחיי יזכה ואזי מצותיו לקיים זה דבר מביאו ית"ש העולמים

העולמים.

ליצרו  עבד  ולא ה' עבד 
ולא להשי "ת, רק עבד שהוא נוספת להכרה אותו יביא וזה

" זה : פסוק דרשו וכאשר  עבדים לאחר. ישראל בני לי ,כי 
– הם" וחיילותיו "עבדי  היצר הם - לעבדים עבדים ולא

למלכו  עבד הוא האדם מותו  יום עד - הזמן. והבלי  ותענוגי
חפץ  הוא שאין ולומר  עצמו לפטור יכול  ואינו ית' עולם של 

לכם " הזאת העבודה ?"מה

ביותר חורי ב הוא הזה העבד
צוארו  מעל עולו ולפרוק החופש אל  לילך נסיון  כל
אדרבה כי  הוא, טעות עבודתו- ושכחת חירות בדרך ולנהוג

תורה בתלמוד שעוסק  מי  אלא חורין בין לך אין (והתלמוד -

עקב ]) פרשת [ספרי עבודה רז"ל ליה קרו על קא חרות שנאמר ,
חירות, אלא  חרות תקרי אל רבההלוחות ובמדבר מ "ב פ "ו (אבות 

הוא ) נורא  כי והבן "בלבד" תיבת  בהוספת  י' פרשה נשא .סדר

בעבדותנו  שמחי
בשבת ובמצות(ל.)איתא בתורה אדם יעסוק "לעולם

ואין  המצות, ומן  התורה מן בטל שמת שכיון שימות קודם
{תהלים דכתיב מאי  יוחנן ר' דאמר והיינו בו , שבח להקב"ה 
התורה מן חפשי נעשה אדם שמת כיון חפשי , במתים פח-ו }
ובעבור חיים, אנו  אך חופשי, לבדו הוא  המת  המצות ". ומן
המות ממלאך חופשיים בהיותינו שמחים, להיות עלינו זאת
קרובים המה חופשיים ולהיות לצאת והמנסים  כדרשינן
נפשו  ממית ומצוה עבודה מתורה הבטל כי במתים, ודבקים 

ו  ואםומעציבה. שמחה . כמוה אין - עלילה נורא לאל העובד
כל  עם - רוממותו והוד העונש מפני  אדונו מפני ירא שהעבד

כן. אנו  ואף  מצותיו, בעשיית שמח זה

מהתאוות חופשי שהוא  מי  האמיתי  חורי  הב
להתבונן  ראוי - עבד" עשני  "שלא שבברכת נראה כן ועל
עבד  עצמינו את עושים אנו והאם עבד , עשנו לא שהקב"ה
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הטבה  להשיג הדר  ה מצוות התרי "ג

לבא וכדי לה. שני אין אשר אחרונה ההצלחה והוא
אותנו  והזהיר  רעות התאוות מכל אותנו מנע זו, להצלחה

הטובה לתכלית הכל  וזה מצותיו , על נעבור אם .(ח)בעונש

הבא  ובעול הזה בעול לטוב המצוות שמירת

ה' ויוציאנו הברזל , כור - במצרים לפרעה היינו עבדים
מצות תרי"ג ולעשות לשמור  ה' ויצוונו חזקה. ביד במצרים 

הזה כהיום לחיותנו הימים  כל לנו שלא(ט)לטוב ובכדי  .
דכיסופא נהמא .(י)נאכל 

האד אברי נגד  ה המצוות 

תרי"ג יש כנגדם האדם, ונפש בגוף יש אברים תרי "ג
האדם, נפש  את ולזון ולחיותו ואיבר איבר  כל לתקן מצות

הנשמה לבוש בעולם(יא)והם לנו צפון שכר זאת ומלבד .
ראתה לא עין ותכלה, קץ  אין שכר , !הבא 

שלמי להיות עצות תרי"ג ה מצוות  תרי"ג 

מצוות אורות עשרה ושלש מאות שש כי  הידוע מן
על  לנצח, ית"ש  הכבוד מלך מאת במתנה לנו ניתנו יקרות
על  מלעבור  ולהשמר מהם, רמ"ח לעשות - לקיימם מנת
על  מעידים ובהם ומעשה, דיבור במחשבה מהם שס "ה
ועל  לו, משעובדים עבדים ואנחנו מלכינו אלקינו ה' שהוא
בעולם לנו הצפון  טוב רב מלבד  נשמותינו איברי  יאירו ידם
עולם, עד ולבנינו לנו יפה  וכך  חובתינו היא זאת טוב, שכולו
ונעשה שציוה על ית ' לבורא כביכול רוח נחת נעשה ובזה
אדון  לפני  שלם האדם יהיה איך  עצות  תרי"ג והם רצונו.

ית"ש. הכל

הקדוש הזוהר לשון ע "ב )וזה פ "ב דף יתרו דּ תנן,(בפרשת :
נׁש , לבר אוֹ רייתא יהיב עיטא, זיני ע שׂ ר  וּ תלת מאה ׁש ית
לי ּה  לאוֹ טבא בּ עא דּ מאריּה  בּ גין בּ מארי ּה , ׁש לים למהוי 
ּת נינן, דּ הא דּ אתי , בּ עלמא ויּת יר דּ אתי . וּ בעלמא דּ ין בּ עלמא
טבאן  מאינּ וּ ן נׁש , לבר ליּה  אׁש לים  הוּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א  מה כּ ל
מוּ ם טעמא. מאי בּ ה וּ . אׁש ּת לים דּ אתי לעלמא בּ הוּ  דּ זכי

הוי . ה וּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א דּ אתי דּ עלמא

עשׂ ר וּ ׁש לׁש ה מאוֹ ת ׁש ׁש  ׁש נינוּ , הקודש: ללשון בתרגום
מוּ ם בּ ר בּ וֹ נוֹ , ׁש לם להי וֹ ת לאדם תוֹ רה נתנה עצה מיני
וי וֹ תר הבּ א, ולעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ל וֹ  להיטיב רוֹ צה ׁש רבּ וֹ נוֹ 
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הׁש לים מה כּ ל  ׁש נינוּ , ׁש הרי  הבּ א, לעוֹ לם
הׁש ּת לּ ם הבּ א לעוֹ לם בּ הם ׁש זּ וֹ כה טוֹ בוֹ ת מאוֹ תן - לאדם

הּט עם מה בּ ר וּ בּ הם. הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  הוּ א הבּ א ׁש העוֹ לם מוּ ם ? 
הוּ א.

.מצרי מיציאת גדול  יותר נס העול בריאת

" אמר : הדברות עשרת בתחילת יתברך אלוקיךה' ה ' אנכי
עבדים  מבית מצרים מארץ הוצאתיך  ונשאלתאשר ,"

שהוציאנו  כמי  עצמו את השי"ת הציג מדוע  השאלה ,
הלא כי  הארץ, ואת השמים את  שברא כמי  ולא ממצרים,
שהרי  מצרים מיציאת  גדול יותר  נס  הוא וארץ שמים בריאת
הטבע  שינוי ורק מיש, יש הוא מצרים ויציאת מאין, יש הוא

מחולטת. מאפיסה בריאה ולא

מצרי יציאת נס  על   עדי היו ישראל  כל 

הכוזרי )ופירשו אדם(ספר בני  היו לא העולם שבבריאת
ישראל  כל היו מצרים ביציאת אך כך, על  להעיד שיוכלו

ה '". נאום עדי  "אתם שנאמר: וכמו זה , על  להעיד ויוכלו

אלוקינו  יהיה שה' היתה  מצרי יציאת  עיקר

והשעבוד  העינוי  ומתוך  במצרים, לפרעה היינו עבדים
אנו  לכך מפורסמים, נסים עמנו ועשה משם הקב"ה הוציאנו
יציאת וזכרון מצוותיו. עול לקבל ועלינו הרבה לו חייבים 
כולן, המצוות לכל  ויסוד  גדול ועיקר  התורה, שורש מצרים

כ) ו, דברים  בחיי לפרעה(רבינו משועבדים היינו  במצרים - .
ובאותות חזקה ביד ה' והוציאנו קשה, בעבודה ועבדיו
הטוב  הכרת לו אנו חייבים זה  ובגלל  גדולים , ומופתים
משועבדים ובנינו אנו היינו כן אילולי  כי מאד, גדולה
ית"ש  ה' להיות היתה, מצרים יציאת עיקר  - במצרים. לפרעה
יתברך  שמו ליחד דהיינו בתורה, שמפורש כמו לאלקים, לנו
רצונו. לעשות בעולם שלוחיו ואנחנו אלקינו שהוא עלינו

ואמרנו: השירה, תוקף בעת קבלנו זה ואנוהו וענין אלי זה
וארוממנהו  אבי פ "י ).'אלקי ח"ב עולם  שם  הכהן, מאיר ישראל (ר '

לילה בכל  לזכור אנו וחייבים ונשמע" "נעשה אמרנו  ובכן
ממצרים. צאתנו יום את יום ובכל 

זצ"ל: ברעוודה הגר"ש  רבינו אמר 
וישיבה ישיבה בכל  לתלות יש דלקמ ה'ספרי ' את 

בספרי רז"ל  שלח )אמרו פרשת  יציאת(סוף מזכירים  למה
ומצווה מצווה כל על דומהמצרים  הדבר  למה ??

בן  לשום פדאו לא ומשפדאו אוהבו בן שנשבה למלך
עבדי  א"ל  עליו מקבל יהיה ולא יגזור שאם עבד לשום אלא
לפני  וטול סנדלי לי  "נעול לו אמר למדינה שנכנס  כיון אתה.
מנתק, ההוא הבן  התחיל המרחץ", לבית להוליך  כלים

אתה". "עבדי  לו ואמר שטר  עליו הוציא

למקו עבדי שנהיה  מנת על – מצרי יציאת

בנים לשום פדאם לא  אוהבו זרע  את הקב"ה כשפדאו  כך
אמר עליהם מקבלים יהיו ולא כשיגזור עבדים, לשום אלא

תולדות.ח. שמחה, קול 

כד .ט . – כא ו: דברים ע"פ 

מהי. הוא וזה להטיב , הוא הטוב מחק ואמנם, ודאי. הטוב תכלית  הוא ית"ש האל

הטוב  מקבל  אין אם  כי  להם , להטיב שיוכל  כדי נבראים לברוא  ית"ש  הוא שרצה

שראוי  הנשגבה  בחכמתו ידע שלמה, הטבה ההטבה שתהיה  כדי  ואמנם, הטבה . אין 

ההוא , הטוב בעלי הם יהיו אז כי כפם, ביגיע אותה מקבלים אותה  המקבלים שיהיו

אמרו זה ועל  מאחר . צדקה שמקבל  כמי הטוב, בקבלם פנים בושת להם ישאר  ולא

ג ) הלכה  א, פרק  ערלה באפיה .(ירושלמי לאסתכולי בהית דיליה דלאו דאכיל  "מאן  (דעת,

מב) א, .תבונות זלה"ה קארו יוסף ר' למרן מישרים מגיד בספר וכ "כ

עוד .יא. ועיי"ש א , שער א חלק  קדושה שערי ע"פ

עליהם לגזור  התחיל למדבר  שיצאו כיון אתם. עבדיי להם
ועריות שבת כגון חמורות, ומקצת קלות מצוות  מקצת 
להם אמר  מנתקים להיות ישראל התחיל ותפילין, וציצית
שאהיה תנאי מנת על אתכם, פדיתי  כן מנת על אתם, עבדיי 

בפסחים רש"י  פירש וכך מקיימים. ואתם על (ל"ח )גוזר  -
עליכם. כבדות הן אפילו מצוותי עליכם שתקבלו מנת

 ואי  ממצרי יצא  כאילו  עצמו  לראות  חייב דור בכל
התורה  עול לפרוק רשות

ה' ויוציאנו הברזל , כור - במצרים לפרעה היינו עבדים
לפרעה, עבדים שהיינו כיון ועתה וכו', חזקה ביד ממצרים
עבדיו. אנחנו כרחנו  בעל לכן מידיו, אותנו פדה והקב"ה
הם  עבדי עבדים, ישראל בני לי  "כי השי"ת: שאמר  וזהו

מצרים ", מארץ אותם  הוצאתי ישראל אשר בני לי כי  כלומר :
ממצרים, שהוצאתים מפני ברצונם, שלא כרחם בעל עבדים
עצמו  לראות  חייב ודור  דור בכל ולכן עבדים. שמה  שהיו
לעבד  הוא  ברוך  להקדוש לו ונקנה ממצרים, יצא הוא כאילו

צוארו. מעל התורה עול לפרוק רשאי  ואינו (ערוך עולם,

תע "ג ) סי ' .השולחן

ש  נולדי היינו  מצרי יציאת  שלולי  עבדי ג אנו
עבדי

אנחנו. ולא לפרעה עבדים היו אבותינו הרי תשאל  ואם
בעודו  שיוליד  בניו שכל ידוע עבד , לראובן יש שאם נפרש
הבנים כל לשמעון, מכרו ואם  לראובן, עבדים הם  עבד
שילדה שפחה  וכן עבדיו, הם לשמעון, עבד  בעודו שיוליד
וישראל  לאדוניה, תהיה וילדיה האשה שפחה בעודה בנים
אבותינו  את הקב "ה הוציא לא ואילו לפרעה, עבדים היו
קנה והקב"ה לפרעה, היינו עבדים ובנינו אנו עדיין ממצרים
נה] כה [ויקרא שנאמר לו , עבדים להיותם מפרעה לישראל
כל  כן ואם מצרים , מארץ אותם הוצאתי  אשר  הם עבדי
לעשות וחייבין להשי "ת, עבדים הם ישראל  שיולידו הבנים
אנכי  לבדכם אתכם "ולא אמר ולזה עליהם, שיגזור מה כל
פה, איננו אשר כי הזאת, האלה ואת הזאת הברית את כורת
העתידים, הדורות עם ברית לכרות אפשר  איך  תאמרו וכי
מצרים", בארץ ישבנו אשר את ידעתם אתם כי אמר  לזה

י  התירכלומר עצמו ע"ה רבינו  שמשה הנה עבדים , שבנו
יצחק )הקושיה .(תולדות 

מילה  ציצית  עבדות חות בעבדיו הטביע המל
 ותפילי

על  ותפילין בגדנו, על ציצית שיהיה  השי "ת לנו ונתן
עבדות, לחותם לנו להיות - בבשרנו ומילה וזרוענו , ראשנו
לעבודת המשועבדים כעבדים המצוות יתר את ולקיים
עבד  שהוא לבו על  יום בכל להעלות  האדם ועל אדוניהם.
לבן  עצמו ויחזיק  בו ימרוד ולא עולם, של למלכו חתום

פ"ט )חורין, .(חרדים 

לתפילה? גאולה  הסומ של המעלה מה

בברכות הבא(ד:)איתא עולם בן איזהו יוחנן  ר' אמר זה, ?
וכי  להבין  ויש  ערבית. של  לתפילה ערבית של גאולה הסומך 

בן  שיהיה  כך כל  שכר  לו יש  לתפלה גאולה שסומך מפני 
?עוה"ב 

בתפילה  ה' את עובד  ומיד הגאולה מזכיר
כזה, גדול לשכר  שזוכה  שהטעם  ז"ל יונה רבינו ותירץ
היתה ממצרים והוציאנו הקב"ה שגאלנו שהסיבה מפני  הוא

לעבדים לו שנהיה למעלה )כדי  אמרנו "(כאשר  שנאמר עבדי, כי
מצרים  מארץ אותם הוצאתי אשר  ישראל הם גאל ובברכת "

משם. בהוציאנו  הבורא עמנו שעשה  החסד  את האדם מזכיר
כדאמרינן עבודה היא והתפילה צה:)- קמא את "(בבא ועבדתם

[ומכירה  מצרים יציאת מזכיר וכשהוא תפלה. היא זו  - "'
שהעבד  שכמו  מראה - מיד ומתפלל מקום] של עבדו שהוא
מכיר הוא כן - רבו מצוות לעשות חייב  - רבו אותו שקונה
ועובד  עבדו  ושהוא הבורא, אותו שגאל והגאולה הטובה
מפני  עבדו שהוא שמכיר וכיון התפלה ] בעבודת [מיד אותו
לחיי  זוכה זה שבעבור  נמצא ומצותיו רצונו ועושה שגאלו,

עכ"ל. הבא, בורא העולם של  עבדו  שהוא  שמכיר דהיינו 
לחיי יזכה ואזי מצותיו לקיים זה דבר מביאו ית"ש העולמים

העולמים.

ליצרו  עבד  ולא ה' עבד 
ולא להשי "ת, רק עבד שהוא נוספת להכרה אותו יביא וזה

" זה : פסוק דרשו וכאשר  עבדים לאחר. ישראל בני לי ,כי 
– הם" וחיילותיו "עבדי  היצר הם - לעבדים עבדים ולא

למלכו  עבד הוא האדם מותו  יום עד - הזמן. והבלי  ותענוגי
חפץ  הוא שאין ולומר  עצמו לפטור יכול  ואינו ית' עולם של 

לכם " הזאת העבודה ?"מה

ביותר חורי ב הוא הזה העבד
צוארו  מעל עולו ולפרוק החופש אל  לילך נסיון  כל
אדרבה כי  הוא, טעות עבודתו- ושכחת חירות בדרך ולנהוג

תורה בתלמוד שעוסק  מי  אלא חורין בין לך אין (והתלמוד -

עקב ]) פרשת [ספרי עבודה רז"ל ליה קרו על קא חרות שנאמר ,
חירות, אלא  חרות תקרי אל רבההלוחות ובמדבר מ "ב פ "ו (אבות 

הוא ) נורא  כי והבן "בלבד" תיבת  בהוספת  י' פרשה נשא .סדר

בעבדותנו  שמחי
בשבת ובמצות(ל.)איתא בתורה אדם יעסוק "לעולם

ואין  המצות, ומן  התורה מן בטל שמת שכיון שימות קודם
{תהלים דכתיב מאי  יוחנן ר' דאמר והיינו בו , שבח להקב"ה 
התורה מן חפשי נעשה אדם שמת כיון חפשי , במתים פח-ו }
ובעבור חיים, אנו  אך חופשי, לבדו הוא  המת  המצות ". ומן
המות ממלאך חופשיים בהיותינו שמחים, להיות עלינו זאת
קרובים המה חופשיים ולהיות לצאת והמנסים  כדרשינן
נפשו  ממית ומצוה עבודה מתורה הבטל כי במתים, ודבקים 

ו  ואםומעציבה. שמחה . כמוה אין - עלילה נורא לאל העובד
כל  עם - רוממותו והוד העונש מפני  אדונו מפני ירא שהעבד

כן. אנו  ואף  מצותיו, בעשיית שמח זה

מהתאוות חופשי שהוא  מי  האמיתי  חורי  הב
להתבונן  ראוי - עבד" עשני  "שלא שבברכת נראה כן ועל
עבד  עצמינו את עושים אנו והאם עבד , עשנו לא שהקב"ה
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חורין  "הבן עזרא: האבן וכמאמר  הזה, העולם  ותאות להבלי
של  עבדים אנו  והרי מהתאוות", חופשי  שהוא מי - האמיתי 

עולם של  של מלכו עבדו דהוא היצה "ר לעבד  ובפרט !
אליו עבד אותו לעשות האדם וביכולת לסוסו)הקב "ה, (כרוכב

ליצר עצמו להעביד לו !ואין

היא   מצרי ביציאת  שנצטווינו  הראשונה המצוה
ה' את לדעת

לעם, לו להיות ולקחנו ממצרים כשהוציאנו השי"ת
לאלקים לכם והייתי  לעם לי אתכם "ולקחתי אמר: לעבדים.

וכו'.וידעתם  אלקיכם" ה ' אני  כי

 ר הא   עלי יט  לדעת ראנה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמצוה 
לָָהע

הקדוש: הזוהר כה.)אומר דף  וארא פרשת רעיא (שמות
ו')מהימנא  לאלהים(שמות לכם והייתי לעם לי  אתכם ולקחּת י

דּ כל  קדמאה דּ א ּפ ּק וּ דא וגוֹ ', אלהיכם יי ' אני  כּ י וידעּת ם
לּ קוּ דׁש א לי ּה  למנדּ ע ּפ ּק וּ דין, דּ כל  קדמאה ראׁש יתא ּפ ּק וּ דין.
ע לּ אה, ׁש לּ יטא דּ אית למנדּ ע בּ כללא. מאי בּ כללא. הוּ א  בּ רי
וכל  וארעא ׁש מיּ א כּ לּ הוּ , עלמין  וּ ברא  עלמא, רבּ וֹ ן דּ איהוּ 
לי ּה  למנדּ ע בּ פרט, דּ כלּ א וס וֹ פא בּ כללא. איהוּ  ודא חיליהוֹ ן.

בּ פרט.

כּ י  וידע ּת ם  לאלהים לכם והייתי לעם לי אתכם ולקחּת י 
הּמ צווֹ ת. כּ ל ׁש ל ראׁש וֹ נה זוֹ  מצוה וגוֹ '. אלהיכם ה' אני 
ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את לדעת - הּמ צווֹ ת לכל ראׁש וֹ נה ראׁש ית

בּ כּ לל  זּ ה מה רבּ וֹ ן בּ כּ לל. ׁש הוּ א עלי וֹ ן ׁש לּ יט ׁש יּ ׁש  לדעת ? 
חיל וֹ תיהם. וכל וארץ ׁש מים העוֹ למ וֹ ת , כּ ל אל וּ ברא העוֹ לם,

בּ פרט. אוֹ תוֹ  לדעת בּ פרט, הכּ ל וסוֹ ף בּ כּ לל . וזה וּ 

כּ חדא, ונוּ קבּ א דּ כר רזא וסוֹ פא רי ׁש א איהוּ  וּ פרט  וּ כלל 
נׁש  בּ ר וּ פרט, בּ כלל דּ אתעּס ק  עלמא, בּ האי  נ ׁש  בּ ר ואׁש ּת כח 
כּ לל  איהוּ  עלמא, דּ האי  ּת ּק וּ נא וּ פרט . כּ לל איהוּ  עלמא בּ האי 
על  ודיּ ין ׁש לּ יט דּ אית למנדּ ע  דּ כלּ א, ראׁש יתא , ּכ בּ גין וּ פרט.
מעפרא, נׁש  לבר  ליּה  וּ ברא  עלמין. כּ ל  רבּ וֹ ן ואיהוּ  עלמא,

כּ לל . בּ אוֹ רח איהוּ  ודא דּ חיּ י, נׁש מתא בּ אּפ וֹ י  ונפח

כּ אחד , וּ נקבה זכר ׁש ל סוֹ ד  וסוֹ ף , ראׁש  הוּ א  וּ פרט וּ כלל 
בּ עוֹ לם אדם וּ פרט, בּ כלל ׁש ּמ תעּס ק הזּ ה בּ עוֹ לם אדם  ונמצא 
וּ פרט. כּ לל הוּ א הזּ ה העוֹ לם ׁש ל ּת ּק וּ ן וּ פרט. כּ לל הוּ א הזּ ה
על  וד יּ ן ׁש לּ יט  ׁש יּ ׁש  לדעת  ׁש יּ ׁש  - הכּ ל ראׁש ית , ּכ מוּ ם
העפר, מן האדם את וּ ברא העוֹ למים, כּ ל רבּ וֹ ן והוּ א העוֹ לם,

כּ לל . בּ דר וזהוּ  חיּ ים, נ ׁש מת בּ אּפ יו ונפח

י נ לה נע לל, דר ז מצוה   דע  יוְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ְגב רת

בּ רי לּ ק וּ דׁש א ליּה  ידעי  הווֹ  לא מּמ צרים, ישׂ ראל נפקוּ  כּ ד
א וֹ ליף  דּ א קדמאה ּפ ּק וּ דא לגבּ ייהוּ , מׁש ה דּ אתא  כּ יון הוּ א
וגוֹ '. אתכם הּמ וֹ ציא אלהיכם יי ' אני  כּ י וידע ּת ם דּ כּת יב, ל וֹ ן,
אינּ וּ ן  בּ כל מהימנין, י שׂ ראל  הווֹ  לא דּ א, ּפ ּק וּ דא ואלמלא
דּ א ּפ ּק וּ דא דּ ידעוּ  כּ יון בּ מצרים . ל וֹ ן דּ עבד וּ גבוּ רן ני ּס ין 

וּ גבוּ רן. נּס ין להוֹ ן אתעביד וּ  כּ לל, בּ אוֹ רח 

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את מכּ ירים היוּ  לא מּמ צרים  י שׂ ראל כּ ׁש יּ צאוּ 
כּ  זוֹ ,הוּ א. ראׁש וֹ נה מצוה אוֹ תם לּמ ד אליהם, מׁש ה ׁש בּ א יון 

וגוֹ '. אתכם הּמ וֹ ציא אלקיכם ה' אני כּ י  וידעּת ם ׁש כּ תוּ ב
נּס ים א וֹ תם בּ כל מאמינים ישׂ ראל היוּ  לא זוֹ , מצוה ואלמלא
 בּ דר זוֹ  מצוה ׁש יּ דעוּ  כּ יון בּ מצרים. להם ׁש עשׂ ה וּ גב וּ ר וֹ ת

וּ גבוּ רוֹ ת. נּס ים להם נעשׂ וּ  כּ לל,

פרט  בדר ישראל  האמינו  שנה מ' לסו

ּפ ּק וּ דין  אי נּ וּ ן בּ כל אׁש ּת דלוּ  דּ קא ׁש נין , מ' וּ לסוֹ ף
בּ ין  בּ ארעא דּ מתנהגי  אי נּ וּ ן בּ ין מׁש ה, לוֹ ן  דּ אוֹ ליף דּ א וֹ רייתא,
ּפ רט, בּ א וֹ רח לוֹ ן א וֹ ליף כּ דין, מארעא לבר דּ מתנהגי  אי נּ וּ ן

דכתיב, הוּ א ד')הדא לבב,(דבהם  אל  והׁש ב וֹ ת היּ וֹ ם וידעּת  
ה וּ א יי' כּ י  דּ נא. מ ּק דמת רׁש וּ  הוה דּ לא מה דּ ייקא, היּ וֹ ם
אית וסתרין רזין כּ ּמ ה דּ א, בּ מלּ ה ּפ רט, בּ אוֹ רח דּ א האלהים,
ודא בּ כלל , דּ א חדא, מלּ ה כּ לּ א דּ קדמיתא, וההוּ א ודא, בּ ּה .

בּ פרט.

ׁש ל  מצווֹ ת אוֹ תן בּ כל ׁש כּ ׁש הׁש ּת דּ לוּ  ׁש נה, ארבּ עים וּ לסוֹ ף
וּ בין  בּ ארץ  ׁש נּ וֹ הגוֹ ת  אוֹ תן בּ ין מׁש ה, אוֹ תם ׁש לּ ּמ ד הּת וֹ רה
זהוּ  ּפ רט .  בּ דר אוֹ תם לּמ ד אז לארץ , בּ חוּ ץ ׁש נּ וֹ הגוֹ ת אוֹ תן

ד)ׁש כּ תוּ ב דּ וקא,(דברים  היּ וֹ ם .לבב אל והׁש בוֹ ת היּ וֹ ם וידע ּת  
זה - האלהים הוּ א ה' כּ י לכן. מּק דם  ר ׁש וּ ת  היה לּ א מה
ואוֹ תוֹ  וזה בּ וֹ , יׁש  וּ סתרים סוֹ דוֹ ת כּ ּמ ה זה בּ דבר ּפ רט.  בּ דר

בּ פרט. וזה בּ כלל זה אחד, דּ בר הכּ ל  ׁש בּ התחלה

כּ תיב , הא ּת ימא, א')ואי  דּ עת.(משלי ראׁש ית יי' יראת 
על  ואף יי '. יראת איהוּ  מאן למנ דּ ע ּפ רט , בּ אוֹ רח  דּ א ּת יר וּ צא ,
הכא אבל ינדּ ע, לא עד מנּ י ּה , לדחלא נ ׁש  לבר לי ּה  דּ אית  גּ ב
למנדּ ע  ראׁש יתא, איהוּ  דּ הא לי ּה  למנדּ ע דּ עת, ראׁש ית כּ תיב

ּפ רט. בּ אוֹ רח לי ּה 

כּ תוּ ב הרי  ּת אמר, א )ואם -(משלי  דּ עת ראׁש ית ה' יראת 
גּ ב  על ואף ה'. יראת היא מי לדעת ּפ רט  בּ דר זה הּת רוּ ץ,
ראׁש ית כּ תוּ ב כּ אן אבל ידע, ׁש לּ א עד  מּמ נּ וּ  לירא לאדם ׁש יּ ׁש 
ּפ רט.  בּ דר אוֹ תוֹ  לדעת ראׁש ית, הוּ א ׁש הרי אוֹ תוֹ  לדעת דּ עת,

אברי לרמ"ח  רפואה עשה מצוות רמ"ח

ה וּ א בּ רי לּ קוּ דׁש א ליּה  למנדּ ע קדמאה  ּפ ּק וּ דא , ּכ בּ גין 
דּ א ורזא וּ בסוֹ פא. בּ רי ׁש א וּ פרט, מ "ד)בּ כלל ראׁש וֹ ן (ישעיה  אני  

וכלּ א בּ פרט. אחר וֹ ן ואני בּ כלל, ראׁש וֹ ן אני  אחרוֹ ן. ואני 
כּ ל  יׁש לים בּ כלל , דּ א דּ ינדּ ע כּ יון חדא . ורזא חדא, בּ כללא
דּ בר ׁש ייפין  רמ"ח דּ אינּ וּ ן ּפ ּק וּ דין, רמ"ח אי נּ וּ ן. וּ מאן  ׁש ייפוֹ י.
בּ אוֹ רח ינדּ ע כּ דין בּ כלל, האי  על בּ הוּ  דּ א ׁש ּת לים כּ יון נׁש .
ׁש ּת א, י וֹ מי כּ ל וינדּ ע לכלּ ה וּ , אסוותא איהוּ  דּ דא ּפ רט,

ׁש ייפין. לכל אסוותא  למיהב דּ מתחבּ רן

בּ כלל  הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את להכּ יר ראׁש וֹ נה מצוה לכן
- זה וסוֹ ד וּ בּס וֹ ף , בּ התחלה  מד)וּ פרט, ואני (ישעיה ראׁש וֹ ן אני 

בּ כלל  וה כּ ל בּ פרט. אחרוֹ ן ואני בּ כלל, ראׁש וֹ ן אני אחרוֹ ן.
כּ ל  את יׁש לים בּ כלל, זה את ׁש יּ דע כּ יון אחד. וסוֹ ד  אחד

הם וּ מי  ׁש הםאיבריו, מצווֹ ת, וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים מאתים ? 
בּ הם ׁש הׁש ּת לּ ם כּ יון האדם. איברי  וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים מאתים

לכ לּ ם, רפוּ אה הוּ א ׁש זּ ה  ּפ רט,  בּ דר ידע  אז בּ כלל, זה על 
לכל  רפוּ אה לתת ׁש ּמ תחבּ רים הנה  ימוֹ ת כּ ל את  וידע

האיברים.

בר לפני  כול  עומדי שש אוצר יאתישנו 

שמות בזוהר ע "ב )ועיין  קס"א  דף  תרומה בּ ׁש עתא(פרשת :
קמי ּה  קאים אדם, למברי  הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א בּ רעוּ תא דּ סליק 
כּ ל  ואפילּ וּ  עלמא. בּ האי דּ איהוּ  כּ מה וקיוּ מיּה , בּ דיוּ קניּה 
קיימין  כּ לּ הוּ  עלמא, בּ האי  ייתוּ ן לא עד עלמא, בּ ני  אי נּ וּ ן
בּ חד  עלמא , בּ האי דּ קיימין כּ גוונא וּ בתקוּ נייהוּ  בּ ק יּ וּ מייהוּ 

בּ דּ יוּ קנייהוּ . מתלבּ ׁש ן דּ עלמא נׁש מתין כּ ל דּ תּמ ן אוֹ צר

את לברא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ברצוֹ נוֹ  ׁש עלה בּ ׁש עה
הזּ ה. בּ עוֹ לם ׁש הוּ א כּ מוֹ  וקיּ וּ מוֹ  בּ דמוּ תוֹ  לפניו עמד האדם,
כּ לּ ם הזּ ה, לעוֹ לם בּ וֹ אם טרם העוֹ לם, בּ ני אוֹ תם כּ ל ואפ לּ וּ 
בּ אוֹ צר הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש ע וֹ מדים כּ מוֹ  וקיּ וּ מם בּ תּק וּ נם עוֹ מדים

בּ דמיּ וֹ תיהן. מתלבּ ׁש וֹ ת העוֹ לם נׁש מוֹ ת כּ ל ׁש ם אחד 

פלוני של רוחו לי תביא  ל לממונה  אומר ה'

בּ רי קוּ ד ׁש א קרי עלמא, בּ האי  לנחּת א דּ זמינין וּ בׁש עתא
כּ ל  בּ רׁש וּ תיּה  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א מנּ י דּ י ממנא, לחד הוּ א
אייתי  זיל ליּה , ואמר  עלמא, להאי  לנח ּת א דּ זמינין נׁש מתין
מתלבּ ׁש א נׁש מתא, ההיא אתיא ׁש עתא בּ ההיא ּפ לוֹ ני. רוּ ח לי
מלכּ א קמי ל ּה  אחזי ממנא וההוּ א עלמא , דּ האי בּ ד יּ וּ קנא

קדּ י ׁש א.

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא הזּ ה, לעוֹ לם לרדת ׁש ּמ זּמ נים  וּ בׁש עה
כּ ל  את בּ רׁש וּ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ נּ ה אחד לממנּ ה הוּ א
ּת ביא  ל לוֹ : ואוֹ מר  הזּ ה, לעוֹ לם לרדת העתידוֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת
מלבּ ׁש ת נׁש מה אוֹ תּה  בּ אה ׁש עה בּ אוֹ תּה  ּפ ל וֹ ני. ׁש ל רוּ חוֹ  לי
לפני  אוֹ תּה  מראה ממנּ ה ואוֹ תוֹ  הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל  בּ דמוּ ת

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש 

בו  ולהאמי בתורה  לעסוק אותה  משביע  ה '

אמר הוּ א בּ רי להאי קוּ ד ׁש א ּת יח וֹ ת  דּ כד לּה , ואוֹ מי ל ּה , 
בּ רזא וּ למנדּ ע ליּה , למנדּ ע בּ אוֹ רייתא דּ תׁש ּת דל  עלמא,
אׁש ּת דּ ל  ולא עלמא, בּ האי  דּ הוי  מאן דּ כל דּ מהימנוּ תא.
מלכּ א קמי אתחזי  ּכ בּ גין  יתבּ רי. דלא לי ּה  טב לי ּה , למנ דּ ע
בּ רי בּ קוּ דׁש א בּ י ּה  וּ לאׁש ּת דּ לא עלמא, בּ האי  למנדּ ע  קדּ יׁש א,

דּ מהימנוּ תא. בּ רזא הוּ א,

ׁש כּ ׁש ּת רד  אוֹ תּה , וּ מׁש בּ יע לוֹ  אוֹ מר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
סוֹ ד  את ולדעת  אוֹ תוֹ  לדעת בּ ּת וֹ רה ׁש ּת ׁש ּת דּ ל הזּ ה, לעוֹ לם
אוֹ תוֹ  לדעת הׁש ּת דּ ל  ולא הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש היה מי ׁש כּ ל האמוּ נה.
הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני  נראה  ּכ מוּ ם י בּ רא. ׁש לּ א ל וֹ  טוֹ ב -
בּ סוֹ ד  הוּ א - ּבּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר ו וּ להׁש ּת דּ ל  הזּ ה, העוֹ לם את לדעת

האמוּ נה.

בתורה  השתדל  ולא הזה בעול שהיה מי וכל
נברא  שלא לו  טוב להכירו,

דכתיב, הוּ א ד)הדא אתחזיאת(דברים  לדעת, הראת אּת ה 
למנדּ ע  לדעת הוּ א.  בּ רי קוּ דׁש א קמי  ממנא , דּ ההוּ א ידא  על

דּ אוֹ רייתא. בּ רזא דּ מהימנוּ תא, בּ רזא עלמא, בּ האי וּ לאסּת כּ לא
למנדּ ע  בּ אוֹ רייתא אׁש ּת דּ ל ולא עלמא, בּ האי דּ הוה מאן וכל
קוּ דׁש א ליּה  אייתי  דּ א בּ גין דּ הא  אתבּ רי , דּ לא לי ּה  טב ליּה ,

עלמא. בּ האי  נׁש  לבר  הוּ א בּ רי
ׁש כּ תוּ ב  ד)זהוּ  ידי (דברים  על הראית לדעת. הראת אּת ה 

לדעת - לדעת הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  הממנּ ה אוֹ תוֹ 
מי  וכל  הּת וֹ רה. וּ בסוֹ ד  האמוּ נה בּ סוֹ ד  הזּ ה בּ עוֹ לם וּ להסּת כּ ל
ׁש לּ א לוֹ  טוֹ ב להכּ ירוֹ , בּ ּת וֹ רה  הׁש ּת דּ ל ולא הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש היה
האדם את הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הביאוֹ  זה בּ ׁש ביל  ׁש הרי  נברא,

הזּ ה. לעוֹ לם
רזא דּ כל כּ ללא איהוּ  דּ א האלהים. הוּ א יי ' כּ י  לדעת 

כללא )דּ מהימנוּ תא, דּ עילּ א(נ"א כּ ללא אוֹ רייתא, ותּת א,דּ כל  
ודּ אי . הוּ א והכי  דּ מהימנ וּ תא , רזא  דּ כל כּ ללא  איהוּ  דּ א ורזא
איהוּ  ודא ׁש בּ כּת ב, דּ תוֹ רה רזא איהוּ  דּ א אוֹ רייתא, דּ כל כּ ללא
דּ מהימנוּ תא, דּ רזא  כּ ללא חד, וכ לּ א ּפ ה, ׁש בּ על  דּ תוֹ רה רזא
ה' איהוּ . וּ מאן דּ מהימנוּ תא, רזא דּ איהוּ  מלּ א, ׁש ם דּ איהוּ  בּ גין
אחד . יי' אלהינוּ  יי ' י שׂ ראל  ׁש מע אחד יי' אחד , וּ ׁש מ וֹ  אחד
מלכוּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ּבּ ר ו אחד, וּ ׁש מוֹ  חד . יחוּ דא איה וּ  דּ א 
דּ א ורזא חד. ׁש מי ּה  למהוי אחרא יחוּ דא הא ועד, לעוֹ לם

יח ) א  בּ יחוּ דא(מלכים  אינּ וּ ן  כּ ד כּ תיב, דּ א האלהים, הוּ א יי'
חדא.

האמוּ נה, סוֹ ד כּ ל ׁש ל הכּ לל  זהוּ  האלהים. הוּ א ה ' כּ י  לדעת
ה וּ א(כלל) זה וסוֹ ד וּ מּט ה. ׁש לּ מעלה כּ לל הּת וֹ רה, כּ ל ׁש ל

כּ ל  ׁש ל הכּ לל ודּ אי. זה  וכ האמוּ נה, סוֹ ד כּ ל  ׁש ל הכּ לל
ּפ ה, ׁש בּ על הּת וֹ רה סוֹ ד וזהוּ  ׁש בּ כתב, הּת וֹ רה סוֹ ד זהוּ  הּת וֹ רה
מלא, ׁש ם ׁש הוּ א בּ ׁש ביל האמוּ נה, סוֹ ד ׁש ל  הכּ לל אחד, והכּ ל

וּ מיהוּ  האמוּ נה, סוֹ ד -ׁש הוּ א אחד ה' אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד  ה' ? 
אחד , וּ ׁש מ וֹ  אחד . יחוּ ד זה וּ  אחד . ה' אלהינ וּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע
להיוֹ ת אחר  יחוּ ד הרי  - ועד לעוֹ לם מלכוּ תוֹ  כּ ב וֹ ד ׁש ם  ּבּ רו
בּ יחוּ ד  כּ ׁש הם כּ תוּ ב זה  האלהים, הוּ א ה' - זה וסוֹ ד אחד. ׁש מוֹ 

אחד .

ופנימיות הקדוש הזוהר לימוד  ע "י רק האמונה
התורה 

תורה  משנה בספרו דבריו פותח ז"ל יסודיהרמב"ם (הלכות

ה"א ) פ"א שיש:התורה לידע החכמות ועמוד  היסודות יסוד 
היא  האמונה וכו '. נמצא כל ממציא והוא ראשון  מצוי שם

ה'. ועבודת תורה עניני  לכל היסודות כמו יסוד גדול לנו מי 
"יד  ספרו בהתחלת מפורש דין פסק שפסק הרמב"ם

"הלכות" של ספר יד החזקה", לספרו בהקדמתו הרמב "ם  (כמ "ש 

בסופה.) – שיש החזקה לידע החכמות ועמוד היסודות "יסוד  :
לימוד  ע"י בעיקר  שייך זה ענין  והרי – כו'" ראשון מצוי  שם

ש  ונמצא, התורה. ופנימיות הקדוש פוסק הזוהר הרמב "ם 
ועמוד היסודות "יסוד  הוא הקדוש הזוהר שלימוד  בפירוש 
לחכמות  כוונתו שאין [ופשיטא  התורה דחכמת - החכמות "
התורה] חכמת - החכמה ענין לאמיתות ובעיקר  אם כי !סתם,

כן , פי  על ואף  כולה , התורה חלקי  כל  את  ללמוד יכולים -
היסודות  "יסוד ח"ו  חסר אזי - הקדוש  זוהר  לומדים לא אם 

החכמות" !ועמוד 
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חורין  "הבן עזרא: האבן וכמאמר  הזה, העולם  ותאות להבלי
של  עבדים אנו  והרי מהתאוות", חופשי  שהוא מי - האמיתי 

עולם של  של מלכו עבדו דהוא היצה "ר לעבד  ובפרט !
אליו עבד אותו לעשות האדם וביכולת לסוסו)הקב "ה, (כרוכב

ליצר עצמו להעביד לו !ואין

היא   מצרי ביציאת  שנצטווינו  הראשונה המצוה
ה' את לדעת

לעם, לו להיות ולקחנו ממצרים כשהוציאנו השי"ת
לאלקים לכם והייתי  לעם לי אתכם "ולקחתי אמר: לעבדים.

וכו'.וידעתם  אלקיכם" ה ' אני  כי

 ר הא   עלי יט  לדעת ראנה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמצוה 
לָָהע

הקדוש: הזוהר כה.)אומר דף  וארא פרשת רעיא (שמות
ו')מהימנא  לאלהים(שמות לכם והייתי לעם לי  אתכם ולקחּת י

דּ כל  קדמאה דּ א ּפ ּק וּ דא וגוֹ ', אלהיכם יי ' אני  כּ י וידעּת ם
לּ קוּ דׁש א לי ּה  למנדּ ע ּפ ּק וּ דין, דּ כל  קדמאה ראׁש יתא ּפ ּק וּ דין.
ע לּ אה, ׁש לּ יטא דּ אית למנדּ ע בּ כללא. מאי בּ כללא. הוּ א  בּ רי
וכל  וארעא ׁש מיּ א כּ לּ הוּ , עלמין  וּ ברא  עלמא, רבּ וֹ ן דּ איהוּ 
לי ּה  למנדּ ע בּ פרט, דּ כלּ א וס וֹ פא בּ כללא. איהוּ  ודא חיליהוֹ ן.

בּ פרט.

כּ י  וידע ּת ם  לאלהים לכם והייתי לעם לי אתכם ולקחּת י 
הּמ צווֹ ת. כּ ל ׁש ל ראׁש וֹ נה זוֹ  מצוה וגוֹ '. אלהיכם ה' אני 
ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את לדעת - הּמ צווֹ ת לכל ראׁש וֹ נה ראׁש ית

בּ כּ לל  זּ ה מה רבּ וֹ ן בּ כּ לל. ׁש הוּ א עלי וֹ ן ׁש לּ יט ׁש יּ ׁש  לדעת ? 
חיל וֹ תיהם. וכל וארץ ׁש מים העוֹ למ וֹ ת , כּ ל אל וּ ברא העוֹ לם,

בּ פרט. אוֹ תוֹ  לדעת בּ פרט, הכּ ל וסוֹ ף בּ כּ לל . וזה וּ 

כּ חדא, ונוּ קבּ א דּ כר רזא וסוֹ פא רי ׁש א איהוּ  וּ פרט  וּ כלל 
נׁש  בּ ר וּ פרט, בּ כלל דּ אתעּס ק  עלמא, בּ האי  נ ׁש  בּ ר ואׁש ּת כח 
כּ לל  איהוּ  עלמא, דּ האי  ּת ּק וּ נא וּ פרט . כּ לל איהוּ  עלמא בּ האי 
על  ודיּ ין ׁש לּ יט דּ אית למנדּ ע  דּ כלּ א, ראׁש יתא , ּכ בּ גין וּ פרט.
מעפרא, נׁש  לבר  ליּה  וּ ברא  עלמין. כּ ל  רבּ וֹ ן ואיהוּ  עלמא,

כּ לל . בּ אוֹ רח איהוּ  ודא דּ חיּ י, נׁש מתא בּ אּפ וֹ י  ונפח

כּ אחד , וּ נקבה זכר ׁש ל סוֹ ד  וסוֹ ף , ראׁש  הוּ א  וּ פרט וּ כלל 
בּ עוֹ לם אדם וּ פרט, בּ כלל ׁש ּמ תעּס ק הזּ ה בּ עוֹ לם אדם  ונמצא 
וּ פרט. כּ לל הוּ א הזּ ה העוֹ לם ׁש ל ּת ּק וּ ן וּ פרט. כּ לל הוּ א הזּ ה
על  וד יּ ן ׁש לּ יט  ׁש יּ ׁש  לדעת  ׁש יּ ׁש  - הכּ ל ראׁש ית , ּכ מוּ ם
העפר, מן האדם את וּ ברא העוֹ למים, כּ ל רבּ וֹ ן והוּ א העוֹ לם,

כּ לל . בּ דר וזהוּ  חיּ ים, נ ׁש מת בּ אּפ יו ונפח

י נ לה נע לל, דר ז מצוה   דע  יוְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ְגב רת

בּ רי לּ ק וּ דׁש א ליּה  ידעי  הווֹ  לא מּמ צרים, ישׂ ראל נפקוּ  כּ ד
א וֹ ליף  דּ א קדמאה ּפ ּק וּ דא לגבּ ייהוּ , מׁש ה דּ אתא  כּ יון הוּ א
וגוֹ '. אתכם הּמ וֹ ציא אלהיכם יי ' אני  כּ י וידע ּת ם דּ כּת יב, ל וֹ ן,
אינּ וּ ן  בּ כל מהימנין, י שׂ ראל  הווֹ  לא דּ א, ּפ ּק וּ דא ואלמלא
דּ א ּפ ּק וּ דא דּ ידעוּ  כּ יון בּ מצרים . ל וֹ ן דּ עבד וּ גבוּ רן ני ּס ין 

וּ גבוּ רן. נּס ין להוֹ ן אתעביד וּ  כּ לל, בּ אוֹ רח 

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את מכּ ירים היוּ  לא מּמ צרים  י שׂ ראל כּ ׁש יּ צאוּ 
כּ  זוֹ ,הוּ א. ראׁש וֹ נה מצוה אוֹ תם לּמ ד אליהם, מׁש ה ׁש בּ א יון 

וגוֹ '. אתכם הּמ וֹ ציא אלקיכם ה' אני כּ י  וידעּת ם ׁש כּ תוּ ב
נּס ים א וֹ תם בּ כל מאמינים ישׂ ראל היוּ  לא זוֹ , מצוה ואלמלא
 בּ דר זוֹ  מצוה ׁש יּ דעוּ  כּ יון בּ מצרים. להם ׁש עשׂ ה וּ גב וּ ר וֹ ת

וּ גבוּ רוֹ ת. נּס ים להם נעשׂ וּ  כּ לל,

פרט  בדר ישראל  האמינו  שנה מ' לסו

ּפ ּק וּ דין  אי נּ וּ ן בּ כל אׁש ּת דלוּ  דּ קא ׁש נין , מ' וּ לסוֹ ף
בּ ין  בּ ארעא דּ מתנהגי  אי נּ וּ ן בּ ין מׁש ה, לוֹ ן  דּ אוֹ ליף דּ א וֹ רייתא,
ּפ רט, בּ א וֹ רח לוֹ ן א וֹ ליף כּ דין, מארעא לבר דּ מתנהגי  אי נּ וּ ן

דכתיב, הוּ א ד')הדא לבב,(דבהם  אל  והׁש ב וֹ ת היּ וֹ ם וידעּת  
ה וּ א יי' כּ י  דּ נא. מ ּק דמת רׁש וּ  הוה דּ לא מה דּ ייקא, היּ וֹ ם
אית וסתרין רזין כּ ּמ ה דּ א, בּ מלּ ה ּפ רט, בּ אוֹ רח דּ א האלהים,
ודא בּ כלל , דּ א חדא, מלּ ה כּ לּ א דּ קדמיתא, וההוּ א ודא, בּ ּה .

בּ פרט.

ׁש ל  מצווֹ ת אוֹ תן בּ כל ׁש כּ ׁש הׁש ּת דּ לוּ  ׁש נה, ארבּ עים וּ לסוֹ ף
וּ בין  בּ ארץ  ׁש נּ וֹ הגוֹ ת  אוֹ תן בּ ין מׁש ה, אוֹ תם ׁש לּ ּמ ד הּת וֹ רה
זהוּ  ּפ רט .  בּ דר אוֹ תם לּמ ד אז לארץ , בּ חוּ ץ ׁש נּ וֹ הגוֹ ת אוֹ תן

ד)ׁש כּ תוּ ב דּ וקא,(דברים  היּ וֹ ם .לבב אל והׁש בוֹ ת היּ וֹ ם וידע ּת  
זה - האלהים הוּ א ה' כּ י לכן. מּק דם  ר ׁש וּ ת  היה לּ א מה
ואוֹ תוֹ  וזה בּ וֹ , יׁש  וּ סתרים סוֹ דוֹ ת כּ ּמ ה זה בּ דבר ּפ רט.  בּ דר

בּ פרט. וזה בּ כלל זה אחד, דּ בר הכּ ל  ׁש בּ התחלה

כּ תיב , הא ּת ימא, א')ואי  דּ עת.(משלי ראׁש ית יי' יראת 
על  ואף יי '. יראת איהוּ  מאן למנ דּ ע ּפ רט , בּ אוֹ רח  דּ א ּת יר וּ צא ,
הכא אבל ינדּ ע, לא עד מנּ י ּה , לדחלא נ ׁש  לבר לי ּה  דּ אית  גּ ב
למנדּ ע  ראׁש יתא, איהוּ  דּ הא לי ּה  למנדּ ע דּ עת, ראׁש ית כּ תיב

ּפ רט. בּ אוֹ רח לי ּה 

כּ תוּ ב הרי  ּת אמר, א )ואם -(משלי  דּ עת ראׁש ית ה' יראת 
גּ ב  על ואף ה'. יראת היא מי לדעת ּפ רט  בּ דר זה הּת רוּ ץ,
ראׁש ית כּ תוּ ב כּ אן אבל ידע, ׁש לּ א עד  מּמ נּ וּ  לירא לאדם ׁש יּ ׁש 
ּפ רט.  בּ דר אוֹ תוֹ  לדעת ראׁש ית, הוּ א ׁש הרי אוֹ תוֹ  לדעת דּ עת,

אברי לרמ"ח  רפואה עשה מצוות רמ"ח

ה וּ א בּ רי לּ קוּ דׁש א ליּה  למנדּ ע קדמאה  ּפ ּק וּ דא , ּכ בּ גין 
דּ א ורזא וּ בסוֹ פא. בּ רי ׁש א וּ פרט, מ "ד)בּ כלל ראׁש וֹ ן (ישעיה  אני  

וכלּ א בּ פרט. אחר וֹ ן ואני בּ כלל, ראׁש וֹ ן אני  אחרוֹ ן. ואני 
כּ ל  יׁש לים בּ כלל , דּ א דּ ינדּ ע כּ יון חדא . ורזא חדא, בּ כללא
דּ בר ׁש ייפין  רמ"ח דּ אינּ וּ ן ּפ ּק וּ דין, רמ"ח אי נּ וּ ן. וּ מאן  ׁש ייפוֹ י.
בּ אוֹ רח ינדּ ע כּ דין בּ כלל, האי  על בּ הוּ  דּ א ׁש ּת לים כּ יון נׁש .
ׁש ּת א, י וֹ מי כּ ל וינדּ ע לכלּ ה וּ , אסוותא איהוּ  דּ דא ּפ רט,

ׁש ייפין. לכל אסוותא  למיהב דּ מתחבּ רן

בּ כלל  הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את להכּ יר ראׁש וֹ נה מצוה לכן
- זה וסוֹ ד וּ בּס וֹ ף , בּ התחלה  מד)וּ פרט, ואני (ישעיה ראׁש וֹ ן אני 

בּ כלל  וה כּ ל בּ פרט. אחרוֹ ן ואני בּ כלל, ראׁש וֹ ן אני אחרוֹ ן.
כּ ל  את יׁש לים בּ כלל, זה את ׁש יּ דע כּ יון אחד. וסוֹ ד  אחד

הם וּ מי  ׁש הםאיבריו, מצווֹ ת, וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים מאתים ? 
בּ הם ׁש הׁש ּת לּ ם כּ יון האדם. איברי  וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים מאתים

לכ לּ ם, רפוּ אה הוּ א ׁש זּ ה  ּפ רט,  בּ דר ידע  אז בּ כלל, זה על 
לכל  רפוּ אה לתת ׁש ּמ תחבּ רים הנה  ימוֹ ת כּ ל את  וידע

האיברים.

בר לפני  כול  עומדי שש אוצר יאתישנו 

שמות בזוהר ע "ב )ועיין  קס"א  דף  תרומה בּ ׁש עתא(פרשת :
קמי ּה  קאים אדם, למברי  הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א בּ רעוּ תא דּ סליק 
כּ ל  ואפילּ וּ  עלמא. בּ האי דּ איהוּ  כּ מה וקיוּ מיּה , בּ דיוּ קניּה 
קיימין  כּ לּ הוּ  עלמא, בּ האי  ייתוּ ן לא עד עלמא, בּ ני  אי נּ וּ ן
בּ חד  עלמא , בּ האי דּ קיימין כּ גוונא וּ בתקוּ נייהוּ  בּ ק יּ וּ מייהוּ 

בּ דּ יוּ קנייהוּ . מתלבּ ׁש ן דּ עלמא נׁש מתין כּ ל דּ תּמ ן אוֹ צר

את לברא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ברצוֹ נוֹ  ׁש עלה בּ ׁש עה
הזּ ה. בּ עוֹ לם ׁש הוּ א כּ מוֹ  וקיּ וּ מוֹ  בּ דמוּ תוֹ  לפניו עמד האדם,
כּ לּ ם הזּ ה, לעוֹ לם בּ וֹ אם טרם העוֹ לם, בּ ני אוֹ תם כּ ל ואפ לּ וּ 
בּ אוֹ צר הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש ע וֹ מדים כּ מוֹ  וקיּ וּ מם בּ תּק וּ נם עוֹ מדים

בּ דמיּ וֹ תיהן. מתלבּ ׁש וֹ ת העוֹ לם נׁש מוֹ ת כּ ל ׁש ם אחד 

פלוני של רוחו לי תביא  ל לממונה  אומר ה'

בּ רי קוּ ד ׁש א קרי עלמא, בּ האי  לנחּת א דּ זמינין וּ בׁש עתא
כּ ל  בּ רׁש וּ תיּה  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א מנּ י דּ י ממנא, לחד הוּ א
אייתי  זיל ליּה , ואמר  עלמא, להאי  לנח ּת א דּ זמינין נׁש מתין
מתלבּ ׁש א נׁש מתא, ההיא אתיא ׁש עתא בּ ההיא ּפ לוֹ ני. רוּ ח לי
מלכּ א קמי ל ּה  אחזי ממנא וההוּ א עלמא , דּ האי בּ ד יּ וּ קנא

קדּ י ׁש א.

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא הזּ ה, לעוֹ לם לרדת ׁש ּמ זּמ נים  וּ בׁש עה
כּ ל  את בּ רׁש וּ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ נּ ה אחד לממנּ ה הוּ א
ּת ביא  ל לוֹ : ואוֹ מר  הזּ ה, לעוֹ לם לרדת העתידוֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת
מלבּ ׁש ת נׁש מה אוֹ תּה  בּ אה ׁש עה בּ אוֹ תּה  ּפ ל וֹ ני. ׁש ל רוּ חוֹ  לי
לפני  אוֹ תּה  מראה ממנּ ה ואוֹ תוֹ  הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל  בּ דמוּ ת

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש 

בו  ולהאמי בתורה  לעסוק אותה  משביע  ה '

אמר הוּ א בּ רי להאי קוּ ד ׁש א ּת יח וֹ ת  דּ כד לּה , ואוֹ מי ל ּה , 
בּ רזא וּ למנדּ ע ליּה , למנדּ ע בּ אוֹ רייתא דּ תׁש ּת דל  עלמא,
אׁש ּת דּ ל  ולא עלמא, בּ האי  דּ הוי  מאן דּ כל דּ מהימנוּ תא.
מלכּ א קמי אתחזי  ּכ בּ גין  יתבּ רי. דלא לי ּה  טב לי ּה , למנ דּ ע
בּ רי בּ קוּ דׁש א בּ י ּה  וּ לאׁש ּת דּ לא עלמא, בּ האי  למנדּ ע  קדּ יׁש א,

דּ מהימנוּ תא. בּ רזא הוּ א,

ׁש כּ ׁש ּת רד  אוֹ תּה , וּ מׁש בּ יע לוֹ  אוֹ מר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
סוֹ ד  את ולדעת  אוֹ תוֹ  לדעת בּ ּת וֹ רה ׁש ּת ׁש ּת דּ ל הזּ ה, לעוֹ לם
אוֹ תוֹ  לדעת הׁש ּת דּ ל  ולא הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש היה מי ׁש כּ ל האמוּ נה.
הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני  נראה  ּכ מוּ ם י בּ רא. ׁש לּ א ל וֹ  טוֹ ב -
בּ סוֹ ד  הוּ א - ּבּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר ו וּ להׁש ּת דּ ל  הזּ ה, העוֹ לם את לדעת

האמוּ נה.

בתורה  השתדל  ולא הזה בעול שהיה מי וכל
נברא  שלא לו  טוב להכירו,

דכתיב, הוּ א ד)הדא אתחזיאת(דברים  לדעת, הראת אּת ה 
למנדּ ע  לדעת הוּ א.  בּ רי קוּ דׁש א קמי  ממנא , דּ ההוּ א ידא  על

דּ אוֹ רייתא. בּ רזא דּ מהימנוּ תא, בּ רזא עלמא, בּ האי וּ לאסּת כּ לא
למנדּ ע  בּ אוֹ רייתא אׁש ּת דּ ל ולא עלמא, בּ האי דּ הוה מאן וכל
קוּ דׁש א ליּה  אייתי  דּ א בּ גין דּ הא  אתבּ רי , דּ לא לי ּה  טב ליּה ,

עלמא. בּ האי  נׁש  לבר  הוּ א בּ רי
ׁש כּ תוּ ב  ד)זהוּ  ידי (דברים  על הראית לדעת. הראת אּת ה 

לדעת - לדעת הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  הממנּ ה אוֹ תוֹ 
מי  וכל  הּת וֹ רה. וּ בסוֹ ד  האמוּ נה בּ סוֹ ד  הזּ ה בּ עוֹ לם וּ להסּת כּ ל
ׁש לּ א לוֹ  טוֹ ב להכּ ירוֹ , בּ ּת וֹ רה  הׁש ּת דּ ל ולא הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש היה
האדם את הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הביאוֹ  זה בּ ׁש ביל  ׁש הרי  נברא,

הזּ ה. לעוֹ לם
רזא דּ כל כּ ללא איהוּ  דּ א האלהים. הוּ א יי ' כּ י  לדעת 

כללא )דּ מהימנוּ תא, דּ עילּ א(נ"א כּ ללא אוֹ רייתא, ותּת א,דּ כל  
ודּ אי . הוּ א והכי  דּ מהימנ וּ תא , רזא  דּ כל כּ ללא  איהוּ  דּ א ורזא
איהוּ  ודא ׁש בּ כּת ב, דּ תוֹ רה רזא איהוּ  דּ א אוֹ רייתא, דּ כל כּ ללא
דּ מהימנוּ תא, דּ רזא  כּ ללא חד, וכ לּ א ּפ ה, ׁש בּ על  דּ תוֹ רה רזא
ה' איהוּ . וּ מאן דּ מהימנוּ תא, רזא דּ איהוּ  מלּ א, ׁש ם דּ איהוּ  בּ גין
אחד . יי' אלהינוּ  יי ' י שׂ ראל  ׁש מע אחד יי' אחד , וּ ׁש מ וֹ  אחד
מלכוּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ּבּ ר ו אחד, וּ ׁש מוֹ  חד . יחוּ דא איה וּ  דּ א 
דּ א ורזא חד. ׁש מי ּה  למהוי אחרא יחוּ דא הא ועד, לעוֹ לם

יח ) א  בּ יחוּ דא(מלכים  אינּ וּ ן  כּ ד כּ תיב, דּ א האלהים, הוּ א יי'
חדא.

האמוּ נה, סוֹ ד כּ ל ׁש ל הכּ לל  זהוּ  האלהים. הוּ א ה ' כּ י  לדעת
ה וּ א(כלל) זה וסוֹ ד וּ מּט ה. ׁש לּ מעלה כּ לל הּת וֹ רה, כּ ל ׁש ל

כּ ל  ׁש ל הכּ לל ודּ אי. זה  וכ האמוּ נה, סוֹ ד כּ ל  ׁש ל הכּ לל
ּפ ה, ׁש בּ על הּת וֹ רה סוֹ ד וזהוּ  ׁש בּ כתב, הּת וֹ רה סוֹ ד זהוּ  הּת וֹ רה
מלא, ׁש ם ׁש הוּ א בּ ׁש ביל האמוּ נה, סוֹ ד ׁש ל  הכּ לל אחד, והכּ ל

וּ מיהוּ  האמוּ נה, סוֹ ד -ׁש הוּ א אחד ה' אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד  ה' ? 
אחד , וּ ׁש מ וֹ  אחד . יחוּ ד זה וּ  אחד . ה' אלהינ וּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע
להיוֹ ת אחר  יחוּ ד הרי  - ועד לעוֹ לם מלכוּ תוֹ  כּ ב וֹ ד ׁש ם  ּבּ רו
בּ יחוּ ד  כּ ׁש הם כּ תוּ ב זה  האלהים, הוּ א ה' - זה וסוֹ ד אחד. ׁש מוֹ 

אחד .

ופנימיות הקדוש הזוהר לימוד  ע "י רק האמונה
התורה 

תורה  משנה בספרו דבריו פותח ז"ל יסודיהרמב"ם (הלכות

ה"א ) פ"א שיש:התורה לידע החכמות ועמוד  היסודות יסוד 
היא  האמונה וכו '. נמצא כל ממציא והוא ראשון  מצוי שם

ה'. ועבודת תורה עניני  לכל היסודות כמו יסוד גדול לנו מי 
"יד  ספרו בהתחלת מפורש דין פסק שפסק הרמב"ם

"הלכות" של ספר יד החזקה", לספרו בהקדמתו הרמב "ם  (כמ "ש 

בסופה.) – שיש החזקה לידע החכמות ועמוד היסודות "יסוד  :
לימוד  ע"י בעיקר  שייך זה ענין  והרי – כו'" ראשון מצוי  שם

ש  ונמצא, התורה. ופנימיות הקדוש פוסק הזוהר הרמב "ם 
ועמוד היסודות "יסוד  הוא הקדוש הזוהר שלימוד  בפירוש 
לחכמות  כוונתו שאין [ופשיטא  התורה דחכמת - החכמות "
התורה] חכמת - החכמה ענין לאמיתות ובעיקר  אם כי !סתם,

כן , פי  על ואף  כולה , התורה חלקי  כל  את  ללמוד יכולים -
היסודות  "יסוד ח"ו  חסר אזי - הקדוש  זוהר  לומדים לא אם 

החכמות" !ועמוד 
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ודביקת לידיעת האד את מביא  הזוהר לימוד
הבורא 

מצותיך, נתיב בספר ג')וכך אות ב' שביל היחוד, כתב (שביל
עשה  מצות הכל וכו', לימודו וחיוב  הזוהר ספר שכל  ודע

מצוי. אלוקי שיש ולידע בו  -לדבקה ללמודעכ"ל . חובה
מכך פטור אחד לא  ואף הקדוש הזהזוהר שהעניין מי אף ,

של"ה פירוש ידוע  שכבר  לו, ידועים אינם וחשיבותו
לחטא הקדוש, הידיעה  העדר  גם  אשר  ידעתי , לא כי  חטאתי

שמצוהנחשב הקדוש החי האר"י שפסק זה בדורנו  ובפרט ,
לכמה היא סגולה זו בעלמא באמירה ואף החכמה, זו לגלות
כן  גם  להיות צריך  התורה שלימוד שכן ומכל  עניינים, וכמה 
קטן  ילד שכל מתורגם הזוהר כבר יש וכעת והשגה, בהבנה

בקל . להבין יכול

וזוהר גמרא  שלומד מי הוא ה ' עבד

בעל  הקדוש משם ז"ל  רבותינו  הקנה והביאו בפסוק ספר
עבדו " לא  לאשר אלקים עובד  בין וכו' וראיתם ",ושבתם
אלקים ' בגמראעובד שלומד  היינו 'ובזוהר' עבדו , היינו לא '

בזוהר.מי  לומד ואינו  גמרא שלומד 

ויקהל "(רו.)בזוהר לומר האדם  שעל נאמר  עבדא , אנא
הוא  בריך  "דקודשא של הזו המהות להשי"ת ". "עבדות 

בזכות אלינו חוזרת - השנים במרוצת מאיתנו שנשכחה
ומכריזים: בשבוע  פעמים ג' אומרים אנו פיו ועל  הזוה"ק,

בו " רק ובוטחים זמן בכל  לפניו ומשתחווים ה ' עבדי  אנחנו
ואמת  טובות לעשות ומרבה אמת ותורתו אמת  אלקי ".שהוא

ה' שיש לדעת היא  בתוכנה הקדוש הזוהר תורת וכאמור, -
את להכיר מלמדת היא ה ', בגדולת והתבוננות ישראל אלקי
הדברים ושגם  פרטית, השגחה דבר בכל ולראות ה'
ויראתו  ה' אהבת מעוררת היא לאלוקות, כלי הם  הגשמיים
ודקדוקיהם, פרטיהם כל על מעשיות מצוות לקיום וחשק 
ומלמדת התורה עסק  והכרחיות חשיבות את מעוררת היא
את להשלים כלים  לו ונותנת ולהטהר, להתקדש האדם את
דירה ית ' לו לעשות  העולם בבריאת העליונה הכוונה

בתחתונים.

צרי גובר , רב כשהערב דמשיחא עקבתא  בעת
זוהר ללמוד

בעל כתב זה חיים ועל  מים אדםמקור עבודת "דעיקר  :
הוא, ברוך  הבורא אל והדבקות החיות עקבתא הוא ובעת

בהנהגת  רעות והמדות והעזות הרע התגברות דמשיחא,
הזוהר ספר השמים מן הגנוז אור  נתגלה רב, ערב ראשי 
מבער הלימוד  ובזה האר"י מרן כתבי ואחריהם והתיקונים,
עליון , באור  בעצמו לדבק ויזכה שבנפשו , והרע  הקוצים
הזה. האור  נתגלה ולזה שבעולם, טובות מדות לכל ויזכה
וחיות הארה שתשיג יהיה התורה בפנימיות לימודך ועיקר
שתהיה לא אבל היום, ובכל  לימודך, בעת בנפשך , אלקות

וכו'". חוקר או מקובל 

הגמרא  הנגלה, לימוד מספיק לא למה שאלה:
זוהר! דוקא  צרי לא  וכו', הלכה הקדושה

גדול ,תשובה : באור להאיר  צריך  הגלות חשכת מחמת 
בלימוד  מתמיד שהוא אפילו לימודים, שאר  מספיק ואין

שיעורים ופוסקים )בשאר  ש "ס  שאמר,(כמו בזוהר הוא וכן
משיחא: דמלכא בדרא מגין שהזוהר מקוריץ ,רשב "י פנחס  (ר'

פנחס ) .אמרי

ולימוד  השי "ת עבודת היתה מצרים יציאת תכלית כל
" שנאמר : וכמו תעבדון התורה ממצרים, העם את בהוציאך 

הזה  ההר על האלוקים  יחד את נתאסף כולנו בואו לכן - ."
זקנים קטן, ועד  למגדול אחד בלב אחד כאיש ישראל, ראשי

על האלקים את ונעבוד נתאחד נערים. הזה.הר)זו (ה עם
הזוהר מספר  ליום אחת דקה קדושה, בנעימה כולנו  ונקרא

נח" "תיבת שהוא  בהעלותך)הקדוש פר ' בזוה"ק וננצל (כדאיתא
בכל  השוטף  הזה העולם תאוות של והאדיר  הנורא מהמבול

בכל, השורר החומריות של זרה העבודה ומחנות, ומן פינות
העולם  בכל  הקרוב בעתיד  שיהיו העתידות .המלחמות 

ברו להקדוש ב נקרא הקבלה  בחכמת  העוסק רק
הוא 

בזוהר  כתב מזו קי "ב )יתירה - קי "א דף ר"מ , שהעוסק (ח "ג,
נקרא התורה  בנגלות התורהעבדרק בסודות שעוסק ומי ,

אחד בן נקרא כל  להקב"ה.וצרך בן להיות

ויקרא בזוהר ע "ב )ועיין קי "א דף  בהר  בּ תרין (פרשת  וז"ל: ,
אלין)זינין שמהן הוּ א,(נ"א   בּ רי לּ קוּ דׁש א ישׂ ראל אקרוּ ן 

דּ כתיב בּ נים, ואקרוּ ן הם. עבדי  דּ כתיב יד)עבדים, בּ נים(דברים  
בּ רי לּ קוּ דׁש א נׁש  בּ ר ליּה  דּ ידע  בּ זמנא אלהיכם. ליי ' אּת ם
דּ מארי ּה , ּפ ּק וּ דא דּ עביד עבד אקרי  כּ דין כּ לל , בּ אוֹ רח  הוּ א
דּ ידע  בּ זמנא דּ ביתיּה . וּ ברזין בּ גניזוֹ י לחּפ שׂ א רׁש וּ  לי ּה  ולית
כּ בן  דּ יליּה , רחימא בּ ן אקרי  כּ דין ּפ רט, בּ ארח  נׁש  בּ ר ליּה 

דּ ביתי ּה . רזין בּ כל  בּ גניזוֹ י, דּ חפי שׂ 

סוּ גים אלו)בּ ׁש ני ה וּ א(שמות  ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  ישׂ ראל נקראים 
הם עבדי ׁש כּ תוּ ב ׁש כּ תוּ ב(שם )עבדים, בּ נים, ונקראים (דברים , 

הּק דוֹ ׁש יד) את האדם ׁש ּמ כּ יר בּ זמן אלהיכם. לה ' אּת ם בּ נים
ר בּ וֹ , מצות ׁש עוֹ שׂ ה עבד נקרא הוּ א אז כּ לל, בּ דר הוּ א  ּבּ ר ו
ׁש ּמ כּ יר בּ זמן בּ יתוֹ . וּ בסוֹ דוֹ ת בּ גנזיו לחּפ שׂ  רׁש וּ ת לוֹ  ואין
בּ ן  כּ מוֹ  ׁש לּ וֹ , אהוּ ב בּ ן, נקרא אז ּפ רט, בּ דר האדם  אוֹ תוֹ 

בּ יתוֹ . סוֹ דוֹ ת בּ כל  בּ גנזיו, ׁש ּמ חּפ שׂ 

הוּ א, בּ רי לקוּ דׁש א בּ וּ כרא בּ רא בּ ן דּ אקרי  גּ ב על  ואף
אמר דא ּת  ד)כּ מה  גּ רמי ּה (שמות יּפ וּ ק לא ישׂ ראל, בכוֹ רי בּ ני 

יקרא דּ אינּ וּ ן ּפ וּ לחנין בּ כל לאבוּ י למפלח  דּ עבד , מכּ ללא
בּ ן, אב וֹ י לגבי למהוי נׁש  בּ ר לכל  אצטרי והכי דּ אב וֹ י.
אבתרייהוּ . וּ לאׁש ּת דּ לא דּ ביתיּה , רזין וּ למנדּ ע  בּ גניזוֹ י לח ּפ שׂ א

עבד... אבוֹ י  לגבּ י וּ למהוי

כּ מ וֹ  הוּ א,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  בּ כוֹ ר  בּ ן בּ ן, ׁש נּ קרא גּ ב על ואף
ד)ׁש נּ אמר  מכּ לל (שמות  עצמוֹ  את י וֹ ציא  אל ישׂ ראל, בכרי  בּ ני 

וכ אביו. כּ בוֹ ד ׁש הן העבוֹ דוֹ ת בּ כל  אביו את לעבד עבד, ׁש ל 

ולדעת בּ גנזיו לח ּפ שׂ  אביו , לגבּ י  בּ ן להי וֹ ת אדם בּ ן לכל   צרי
אביו... לגבּ י  עבד ולהיוֹ ת  אחריהם, וּ להׁש ּת דּ ל  בּ יתוֹ  סוֹ דוֹ ת

בּ גנזי  למנדּ ע  לא ׁש ּת דּ לא דּ זכי בּ ן , דּ האי חוּ לקי ּה  זכּ אה
אבוֹ י  דּ אׁש לטי ּה  יחידאי  כּ ברא דּ ביתיּה , רזין  וּ בכל דּ אב וֹ י,
דּ י ׁש ּת דּ ל  מאן  כּ לּ א על דּ ׁש לּ יט יקרא, איהוּ  ודא גּ נזוֹ י, בּ כל
גּ ניזין  וּ באינּ וּ ן הוּ א. בּ רי לּ ק וּ דׁש א ליּה  למנדּ ע בּ אוֹ רייתא,
מאן  לית ׁש מיא, חילי כּ ל הוּ א, בּ רי לּ קוּ דׁש א בּ ן אקרי דּ ילי ּה ,
זכּ אה אבוֹ י . לגבּ י למיעל  דּ אצטרי ׁש עתא  בּ כל בּ ידיּה , דּ ימחי
לי ּה  למנדּ ע  אׁש ּת דּ ל  כּ ד דּ א, וּ בגין כּ לּ הוּ . בּ עלמין חוּ לקיּה 

בּ ן. אקרי  כּ דין  דּ חכמתא, בּ רזא ּפ רט, בּ ארח

בּ גנזי  לדעת להׁש ּת דּ ל  ׁש זּ וֹ כה ה זּ ה, הבּ ן ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי 
בּ כל  אביו ׁש הׁש ליטוֹ  יחידי בּ ן כּ מ וֹ  בּ יתוֹ , סוֹ ד וֹ ת וּ בכל אביו
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי הכּ ל  על ׁש וֹ לט  הכּ ב וֹ ד, וזהוּ  גּ נזיו,
בּ ן  נקרא ׁש לּ וֹ  הגּ נזים וּ באוֹ תם הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  לדעת
ביד וֹ , ׁש יּ מחה  מי אין ה מים כּ חוֹ ת בּ כל הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש 
בּ כל  חלק וֹ  אׁש רי אביו. אל  להכּ נס  ׁש ּמ צטר ׁש עה בּ כל
בּ סוֹ ד  ּפ רט ,  בּ דר להכּ יר וֹ  כּ ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  זה , וּ מוּ ם העוֹ למוֹ ת.

בּ ן. נקרא אז החכמה,

ואמן. אמן לעוֹ לם יי '  ֹימל ו ואמן אמן לעוֹ לם יי'  ּבּ ר ו

עוד  ע "א )וכתב א' דף בהקדמה זוהר  קבלה .(תיקוני  מארי .בנים
כתב  ה')ועוד דף  אורייתא(שם  אתמרמסטרא דבריאה

עבדים בישראל ישראל בני  לי  בנים ,כי  דאצילות ומסטרא
אלקיכם  להשם .אתם

זצ"ל  שפירא נתן  רבי  הקדוש  עץמורינו לפרי  (בהקדמתו

וז"ל:חיים ) פי, על  אף סוד פי  על  התורה למד שלא מי
עבד בבחינת רק הוא השלימות, בתכלית עבודתו  ,שהשלים

מעולם שנשמתם הם, עבדי עבדים, ישראל בני  לי  כי  בבחינת
עבד  נקראים שהם ואופנים והחיות הכסא  ששם הבריאה

אבל החכמה ואמה, בפנימיות יתברך  השם ועובד שלומד מי 
בן  בבחינת הוא יחודים ועושה  התורה משמשבנסתרות  וכבן

האצילות  מעולם נשמתו כי  שלימה, עבודה ולאמו  ,לאביו
עכל"ק. וגו', אפרים לי  יקיר  הבן נאמר ועליו

לא  לנח גם הלא הזוהר ? מזיו  ויהנה הנה יסור  ולא פתי מי
המבול פרוץ לפני לעצת שמעו ונשמע  חכמים נהיה נא הבה  !

נא  הבה  מאוחר, יהיה טרם שליט"א, הדור גדולי ורבנן מרנן 
ונחשוך העולמות כל בורא להשי"ת  שלמה בתשובה נשוב 

סבל !מעצמנו

   

     
    

        
   ,  ,   ,   
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ודביקת לידיעת האד את מביא  הזוהר לימוד
הבורא 

מצותיך, נתיב בספר ג')וכך אות ב' שביל היחוד, כתב (שביל
עשה  מצות הכל וכו', לימודו וחיוב  הזוהר ספר שכל  ודע

מצוי. אלוקי שיש ולידע בו  -לדבקה ללמודעכ"ל . חובה
מכך פטור אחד לא  ואף הקדוש הזהזוהר שהעניין מי אף ,

של"ה פירוש ידוע  שכבר  לו, ידועים אינם וחשיבותו
לחטא הקדוש, הידיעה  העדר  גם  אשר  ידעתי , לא כי  חטאתי

שמצוהנחשב הקדוש החי האר"י שפסק זה בדורנו  ובפרט ,
לכמה היא סגולה זו בעלמא באמירה ואף החכמה, זו לגלות
כן  גם  להיות צריך  התורה שלימוד שכן ומכל  עניינים, וכמה 
קטן  ילד שכל מתורגם הזוהר כבר יש וכעת והשגה, בהבנה

בקל . להבין יכול

וזוהר גמרא  שלומד מי הוא ה ' עבד

בעל  הקדוש משם ז"ל  רבותינו  הקנה והביאו בפסוק ספר
עבדו " לא  לאשר אלקים עובד  בין וכו' וראיתם ",ושבתם
אלקים ' בגמראעובד שלומד  היינו 'ובזוהר' עבדו , היינו לא '

בזוהר.מי  לומד ואינו  גמרא שלומד 

ויקהל "(רו.)בזוהר לומר האדם  שעל נאמר  עבדא , אנא
הוא  בריך  "דקודשא של הזו המהות להשי"ת ". "עבדות 

בזכות אלינו חוזרת - השנים במרוצת מאיתנו שנשכחה
ומכריזים: בשבוע  פעמים ג' אומרים אנו פיו ועל  הזוה"ק,

בו " רק ובוטחים זמן בכל  לפניו ומשתחווים ה ' עבדי  אנחנו
ואמת  טובות לעשות ומרבה אמת ותורתו אמת  אלקי ".שהוא

ה' שיש לדעת היא  בתוכנה הקדוש הזוהר תורת וכאמור, -
את להכיר מלמדת היא ה ', בגדולת והתבוננות ישראל אלקי
הדברים ושגם  פרטית, השגחה דבר בכל ולראות ה'
ויראתו  ה' אהבת מעוררת היא לאלוקות, כלי הם  הגשמיים
ודקדוקיהם, פרטיהם כל על מעשיות מצוות לקיום וחשק 
ומלמדת התורה עסק  והכרחיות חשיבות את מעוררת היא
את להשלים כלים  לו ונותנת ולהטהר, להתקדש האדם את
דירה ית ' לו לעשות  העולם בבריאת העליונה הכוונה

בתחתונים.

צרי גובר , רב כשהערב דמשיחא עקבתא  בעת
זוהר ללמוד

בעל כתב זה חיים ועל  מים אדםמקור עבודת "דעיקר  :
הוא, ברוך  הבורא אל והדבקות החיות עקבתא הוא ובעת

בהנהגת  רעות והמדות והעזות הרע התגברות דמשיחא,
הזוהר ספר השמים מן הגנוז אור  נתגלה רב, ערב ראשי 
מבער הלימוד  ובזה האר"י מרן כתבי ואחריהם והתיקונים,
עליון , באור  בעצמו לדבק ויזכה שבנפשו , והרע  הקוצים
הזה. האור  נתגלה ולזה שבעולם, טובות מדות לכל ויזכה
וחיות הארה שתשיג יהיה התורה בפנימיות לימודך ועיקר
שתהיה לא אבל היום, ובכל  לימודך, בעת בנפשך , אלקות

וכו'". חוקר או מקובל 

הגמרא  הנגלה, לימוד מספיק לא למה שאלה:
זוהר! דוקא  צרי לא  וכו', הלכה הקדושה

גדול ,תשובה : באור להאיר  צריך  הגלות חשכת מחמת 
בלימוד  מתמיד שהוא אפילו לימודים, שאר  מספיק ואין

שיעורים ופוסקים )בשאר  ש "ס  שאמר,(כמו בזוהר הוא וכן
משיחא: דמלכא בדרא מגין שהזוהר מקוריץ ,רשב "י פנחס  (ר'

פנחס ) .אמרי

ולימוד  השי "ת עבודת היתה מצרים יציאת תכלית כל
" שנאמר : וכמו תעבדון התורה ממצרים, העם את בהוציאך 

הזה  ההר על האלוקים  יחד את נתאסף כולנו בואו לכן - ."
זקנים קטן, ועד  למגדול אחד בלב אחד כאיש ישראל, ראשי

על האלקים את ונעבוד נתאחד נערים. הזה.הר)זו (ה עם
הזוהר מספר  ליום אחת דקה קדושה, בנעימה כולנו  ונקרא

נח" "תיבת שהוא  בהעלותך)הקדוש פר ' בזוה"ק וננצל (כדאיתא
בכל  השוטף  הזה העולם תאוות של והאדיר  הנורא מהמבול

בכל, השורר החומריות של זרה העבודה ומחנות, ומן פינות
העולם  בכל  הקרוב בעתיד  שיהיו העתידות .המלחמות 

ברו להקדוש ב נקרא הקבלה  בחכמת  העוסק רק
הוא 

בזוהר  כתב מזו קי "ב )יתירה - קי "א דף ר"מ , שהעוסק (ח "ג,
נקרא התורה  בנגלות התורהעבדרק בסודות שעוסק ומי ,

אחד בן נקרא כל  להקב"ה.וצרך בן להיות

ויקרא בזוהר ע "ב )ועיין קי "א דף  בהר  בּ תרין (פרשת  וז"ל: ,
אלין)זינין שמהן הוּ א,(נ"א   בּ רי לּ קוּ דׁש א ישׂ ראל אקרוּ ן 

דּ כתיב בּ נים, ואקרוּ ן הם. עבדי  דּ כתיב יד)עבדים, בּ נים(דברים  
בּ רי לּ קוּ דׁש א נׁש  בּ ר ליּה  דּ ידע  בּ זמנא אלהיכם. ליי ' אּת ם
דּ מארי ּה , ּפ ּק וּ דא דּ עביד עבד אקרי  כּ דין כּ לל , בּ אוֹ רח  הוּ א
דּ ידע  בּ זמנא דּ ביתיּה . וּ ברזין בּ גניזוֹ י לחּפ שׂ א רׁש וּ  לי ּה  ולית
כּ בן  דּ יליּה , רחימא בּ ן אקרי  כּ דין ּפ רט, בּ ארח  נׁש  בּ ר ליּה 

דּ ביתי ּה . רזין בּ כל  בּ גניזוֹ י, דּ חפי שׂ 

סוּ גים אלו)בּ ׁש ני ה וּ א(שמות  ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  ישׂ ראל נקראים 
הם עבדי ׁש כּ תוּ ב ׁש כּ תוּ ב(שם )עבדים, בּ נים, ונקראים (דברים , 

הּק דוֹ ׁש יד) את האדם ׁש ּמ כּ יר בּ זמן אלהיכם. לה ' אּת ם בּ נים
ר בּ וֹ , מצות ׁש עוֹ שׂ ה עבד נקרא הוּ א אז כּ לל, בּ דר הוּ א  ּבּ ר ו
ׁש ּמ כּ יר בּ זמן בּ יתוֹ . וּ בסוֹ דוֹ ת בּ גנזיו לחּפ שׂ  רׁש וּ ת לוֹ  ואין
בּ ן  כּ מוֹ  ׁש לּ וֹ , אהוּ ב בּ ן, נקרא אז ּפ רט, בּ דר האדם  אוֹ תוֹ 

בּ יתוֹ . סוֹ דוֹ ת בּ כל  בּ גנזיו, ׁש ּמ חּפ שׂ 

הוּ א, בּ רי לקוּ דׁש א בּ וּ כרא בּ רא בּ ן דּ אקרי  גּ ב על  ואף
אמר דא ּת  ד)כּ מה  גּ רמי ּה (שמות יּפ וּ ק לא ישׂ ראל, בכוֹ רי בּ ני 

יקרא דּ אינּ וּ ן ּפ וּ לחנין בּ כל לאבוּ י למפלח  דּ עבד , מכּ ללא
בּ ן, אב וֹ י לגבי למהוי נׁש  בּ ר לכל  אצטרי והכי דּ אב וֹ י.
אבתרייהוּ . וּ לאׁש ּת דּ לא דּ ביתיּה , רזין וּ למנדּ ע  בּ גניזוֹ י לח ּפ שׂ א

עבד... אבוֹ י  לגבּ י וּ למהוי

כּ מ וֹ  הוּ א,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  בּ כוֹ ר  בּ ן בּ ן, ׁש נּ קרא גּ ב על ואף
ד)ׁש נּ אמר  מכּ לל (שמות  עצמוֹ  את י וֹ ציא  אל ישׂ ראל, בכרי  בּ ני 

וכ אביו. כּ בוֹ ד ׁש הן העבוֹ דוֹ ת בּ כל  אביו את לעבד עבד, ׁש ל 

ולדעת בּ גנזיו לח ּפ שׂ  אביו , לגבּ י  בּ ן להי וֹ ת אדם בּ ן לכל   צרי
אביו... לגבּ י  עבד ולהיוֹ ת  אחריהם, וּ להׁש ּת דּ ל  בּ יתוֹ  סוֹ דוֹ ת

בּ גנזי  למנדּ ע  לא ׁש ּת דּ לא דּ זכי בּ ן , דּ האי חוּ לקי ּה  זכּ אה
אבוֹ י  דּ אׁש לטי ּה  יחידאי  כּ ברא דּ ביתיּה , רזין  וּ בכל דּ אב וֹ י,
דּ י ׁש ּת דּ ל  מאן  כּ לּ א על דּ ׁש לּ יט יקרא, איהוּ  ודא גּ נזוֹ י, בּ כל
גּ ניזין  וּ באינּ וּ ן הוּ א. בּ רי לּ ק וּ דׁש א ליּה  למנדּ ע בּ אוֹ רייתא,
מאן  לית ׁש מיא, חילי כּ ל הוּ א, בּ רי לּ קוּ דׁש א בּ ן אקרי דּ ילי ּה ,
זכּ אה אבוֹ י . לגבּ י למיעל  דּ אצטרי ׁש עתא  בּ כל בּ ידיּה , דּ ימחי
לי ּה  למנדּ ע  אׁש ּת דּ ל  כּ ד דּ א, וּ בגין כּ לּ הוּ . בּ עלמין חוּ לקיּה 

בּ ן. אקרי  כּ דין  דּ חכמתא, בּ רזא ּפ רט, בּ ארח

בּ גנזי  לדעת להׁש ּת דּ ל  ׁש זּ וֹ כה ה זּ ה, הבּ ן ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי 
בּ כל  אביו ׁש הׁש ליטוֹ  יחידי בּ ן כּ מ וֹ  בּ יתוֹ , סוֹ ד וֹ ת וּ בכל אביו
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי הכּ ל  על ׁש וֹ לט  הכּ ב וֹ ד, וזהוּ  גּ נזיו,
בּ ן  נקרא ׁש לּ וֹ  הגּ נזים וּ באוֹ תם הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  לדעת
ביד וֹ , ׁש יּ מחה  מי אין ה מים כּ חוֹ ת בּ כל הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש 
בּ כל  חלק וֹ  אׁש רי אביו. אל  להכּ נס  ׁש ּמ צטר ׁש עה בּ כל
בּ סוֹ ד  ּפ רט ,  בּ דר להכּ יר וֹ  כּ ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  זה , וּ מוּ ם העוֹ למוֹ ת.

בּ ן. נקרא אז החכמה,

ואמן. אמן לעוֹ לם יי '  ֹימל ו ואמן אמן לעוֹ לם יי'  ּבּ ר ו

עוד  ע "א )וכתב א' דף בהקדמה זוהר  קבלה .(תיקוני  מארי .בנים
כתב  ה')ועוד דף  אורייתא(שם  אתמרמסטרא דבריאה

עבדים בישראל ישראל בני  לי  בנים ,כי  דאצילות ומסטרא
אלקיכם  להשם .אתם

זצ"ל  שפירא נתן  רבי  הקדוש  עץמורינו לפרי  (בהקדמתו

וז"ל:חיים ) פי, על  אף סוד פי  על  התורה למד שלא מי
עבד בבחינת רק הוא השלימות, בתכלית עבודתו  ,שהשלים

מעולם שנשמתם הם, עבדי עבדים, ישראל בני  לי  כי  בבחינת
עבד  נקראים שהם ואופנים והחיות הכסא  ששם הבריאה

אבל החכמה ואמה, בפנימיות יתברך  השם ועובד שלומד מי 
בן  בבחינת הוא יחודים ועושה  התורה משמשבנסתרות  וכבן

האצילות  מעולם נשמתו כי  שלימה, עבודה ולאמו  ,לאביו
עכל"ק. וגו', אפרים לי  יקיר  הבן נאמר ועליו

לא  לנח גם הלא הזוהר ? מזיו  ויהנה הנה יסור  ולא פתי מי
המבול פרוץ לפני לעצת שמעו ונשמע  חכמים נהיה נא הבה  !

נא  הבה  מאוחר, יהיה טרם שליט"א, הדור גדולי ורבנן מרנן 
ונחשוך העולמות כל בורא להשי"ת  שלמה בתשובה נשוב 

סבל !מעצמנו

   

     
    

        
   ,  ,   ,   

            

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם

ִמְליֹון  ְל-15  ְלַחְּלָקם  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  ַּדֵּפי  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ּתֹוְרִמים  ְמַחְּפִׂשים 
ֶׁשּיּוַכל  ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 

ְלַחְׁשֵּבן ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְּבֶכֶסף ָקָטן. 

 052-7651911 ִלְפָרִטים, ֶטל: 

טֹוָבה  ְּבׂשֹוָרה 
ְלָכל  ּוְמַׂשַּמַחת 

ִמי  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל:  ַעם 
ְסעּוַדת  ֵארּוַע,  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ֲחֻתָּנה,  ְּתָנִאים,  ֵארּוִסין, 
ִיְצָחק,  ְּבִרית  ִמְצָוה,  ַּבר 
ֲחֻנַּכת  ַהֵּבן,  ִּפְדיֹון  ְּבִרית, 
ִקּדּוׁש,  ִּמְצָוה,  ַּבת  ַהָּבִית, 
ְסעּוַדת  ַמֶּסֶכת,  ִסּיּום 
ֶּכֶסף  ֲחֻתַּנת  הֹוָדָעה, 
ּוְבָכל  ָנה,  ַהּׁשָ יֹום  ְוָזָהב, 
ִמיֵני ְׂשָמחֹות, ּוְלָכל לֹוְמֵדי 
ְלַקֵּבל  ָיכֹול  ַהּיֹוִמי,  ַּדף 
ְּבִחָּנם,  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר   ַּדֵּפי 
ֶטל: 052-7651911


