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ו' פרק  אבות 

אוֹ י (ב) ואוֹ מר˙ וּ מכרז˙ חוֹ רב  מהר י וֹ ˆא˙ ˜וֹ ל  בּ ˙ ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל  לוי, בּ ן  ׁ̆ ע יהוֹ  רבּ י ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ֶ◌ֶ◌¿◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ֻ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ƒ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁ̆ נּ אמר נזוּ ף, נ˜רא  ּ̇ וֹ רה  בּ  עוֹ ס˜ ׁ̆ אינ וֹ  מי ׁ̆ כּ ל ּ̇ וֹ רה ׁ̆ ל מעלבּ וֹ נּה  לבּ ריּ וֹ ˙ ◌ַ◌¡◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֵ◌ֶ◌¿◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ƒ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ָלהם

ּ̇ ב  וה ּמ כ  הּמ ה א הים ׂ̆ ה  מע והלּ ח˙ ואוֹ מר טעם , וסר˙ יפה אּׁשה חזיר בּ אף  זהב ◌ָ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌¿◌ֵ◌¿◌ַ◌ֻ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌¡◌ƒ◌ֵ◌ָ◌¿◌ַ◌ƒ◌ֲ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶנזם

אלּ א חוֹ רין  בּ ן  ל ׁ̆ אין  חרוּ ˙, א לּ א חרוּ ˙ ּ̇ ˜רא  אל הלּ ח˙, על חרוּ ˙ הוּ א  אהים ּ̇ ב ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ַ◌¡◌ƒ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֻ◌ַֹ◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ֶ◌ƒמכ 

ּ̇ נה וּ מּמ  ׁ̆ נּ אמר מ˙עלּ ה, זה הרי ּ̇ וֹ רה  בּ ˙למ וּ ד ׁ̆ ע וֹ ס˜ מי וכל ּ̇ וֹ רה , בּ ˙למ וּ ד ׁ̆ ע וֹ ס˜ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌¡◌ַ◌ƒמי

בּ מוֹ ˙. וּ מ נּ חליאל ◌ָ◌ֵ◌ƒ◌ֵ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ֲ◌ַנחליאל 

ׁשאינם ּתֹורה ׁשל  מעלּבֹונ ּה ל ּבר ּיֹות להם ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָא ֹוי
ּכבֹוד נֹותנת ׁשהיא  הּקּבלה ּבחכמת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָע ֹוסקים
הרעֹות וכל הּגלּות מאריכים הם  ּכי  ְֲִִִֵַַַָָָָָל ּתֹורה,

ּבעֹולם לב ֹוא  ְְִַַָָָהּמתר ּגׁשֹות

בהקדמה זי"ע וויטאל  חיים רבי  מורנו  וכתב 

הּמׁשנה ּפיר ּוׁש אצלי וזה ... וזל "ק : חיים, ¨§¦©¥¦§¤¤§לעץ 

ב ) ו וי ֹום(אב ֹות י ֹום ּבכל  לוי ּבן  יהֹוׁשע רּבי אמר : ¨¨©©¦§ª©¤¥¦§¨§

ּומכרזת ח ֹורב  מהר יֹוצאת ק ֹול  וא ֹומרת :ּבת ©¥¥©¥©§¤¤§¤¤

ּבלי  ּכי ּתֹורה , ׁשל מעל ּבֹונ ּה ל ּברּיֹות להם ¦§¦¨¤¨§¤¥¦§©¤¨אֹוי

ּובס ּפּור  ּבפׁשטיה  ע ֹוסקים  ּבהיֹותם  יהספק ¨¥¦§¨§¦¦§¨¤¨§¦¤¨

ה ּוׁשת וׂשק אלמנ ּות ּה ּבגדי לֹובׁשת  היא ©©§¨§§©¥§¦¤¤¦¨©§לבּדם

ּדֹודךְ  "מה  ליׂשראל יאמרּו הא ּמֹות וכל ¥©¥¨§¦§§ªŸ¨¨§¨§ּכס ּותּה

ּגם הלא מּתֹורתנ ּו, ּתֹורתכם מה  ©Ÿ£¥¨¦¤§©©¦מ ּדֹוד",

ס ּפּור  עלּבֹון ּתֹורתכם אין  העֹולם. ּבהבלי ים ©§¤¦¦§©§¥¨¨¥¤§

מּזה , ּגדֹול  לּברּיֹותּתֹורה  להם  אֹוי ולכן ¨¨¦¤§¨¥¨¤©§¦

ּבחכמת עֹוסקים ואינם ּתֹורה  ׁשל ©§¨§¦§¨¥§¨¤¨§¤¥מעל ּבֹונ ּה

הם ּכי לּתֹורה , ּכבֹוד נ ֹותנת ׁשהיא ¥¦¨©¨¤¤¦¤¨¨©©ה ּקּבלה 

ה ּמתרּגׁשֹותמאר  הרע ֹות וכל  ה ּגלּות יכים ©£¦¦©¨§¨¨¨©¦§©§

ּבעֹולם, ׁשהתחלנ ּולב ֹוא ּבּמאמר  לעיל  ּכּנזּכר  ¨¨¨©¦§©§¥©©£¨¤¦§©§

ק ֹול ּבת הּוא  עצמֹו וזה זאת, ©§©¤§Ÿ¥¨¨§©§ּבהק ּדמתנּו

י ֹום .הּמכר ּבכל  יז  ©©§¦§¨

קרא ", אֹומר  "ק ֹול  ּבּפסּוק  ּכּיֹוצאונרמז  ועל  §¦§©©¨¥§¨§©©¥

ּפר ׁשת הּזהר ּבספר  ּכן ּגם אמרּו ©¨¨©Ÿ©¤¥§¥©§¨¤§ּבזה

קנ"ב.)ּבהעלתךָ  ׁשמעֹון(ּדף ר ּבי ל ׁשֹונ ֹו: וזה §©£Ÿ§©§¤§©¦¦§

ּדהא ּדאמר , נ ׁש ּבר  לההּוא ווי ¨§©¨§¨©©§©©̈אמר ,

סּפּורא ֹור לאחזאה אתא ּבעלמא,ייתא ין  ©§¨¨¨§©£¨¨¦¦§¨§¨

ּדא ֹור מ ּלה האי ועֹוד ּדהדיֹוטי. ייתאּומּלין ¦¦§¤§¥§©¦¨§©§¨

ּדא ֹור ּדההּואלב ּוׁשא ּדח ׁשיב  ּומאן  איהּו. ייתא  §¨§©§¨¦©§¨¦§©

א ֹור איהּו מ ּלהלב ּוׁשא ולא מּמׁש, ייתא §¨¦©§¨©¨§¨¦¨

ח ּולקא ליּה יהא ולא רּוחיּה, ּתיּפח  ¨¨¥¥§¨§¥©¦¨£©אחרא ,

ה ּמל ךְ  ּדוד  אמר  ּכךְ  ּוּבגין  ּדאתי. ¤¤©¦¨©¨©¦§¥¨§¨§¨§ּבעלמא

הּׁשל ֹום קיט )עליו ואּביטה(ּתה ּלים  עיני 'ּגל : ¨¨©¨§¦¦©¥©§©¦¨

לב ּוׁשא האי  ּדתח ֹות מה מ ּתֹורתךָ ', ¨§©§¦©¤¨¦¨§¦נפלאֹות

מס ּתּכלי ּדא ֹור לא ּדעלמא , טּפׁשין  וכ ּו'. ייתא §©§¨§¦§¦§¨§¨¨¦§©§¥

סּפּור ּדאיהּו לב ּוׁשא, ּבההּוא ¦¦§¨§©§¨¤א ּלא

וכּו'.ייתא ,ּדא ֹור יּתיר ולא  §©§¨§¨©¦§

ה ּנז ּכר ּבּפר ׁשה ּבזה ּכּיֹוצא אחר מקֹום יׁש ©§¦©¨¨¨©¤§¥©¥©¨¥עֹוד 

קמט :)עצמּה ּדאמר,(ּדף  ּומאן ל ׁשֹונ ֹו: וזה ©§¨©§¤§©§¨©

ּדא ֹור סּפּורא ההּואּדההּוא על  לאחזאה ייתא , §©¦¨§©§¨§©£¨¨©©

הכי , ּדאי רּוחיּה. ּתיּפח  קאתי, ּבלבד ¦¨¦§¥©¦¥£¨©§¦¨¦סּפּורא

א ֹור איהי א ֹורלאו עּלאה, ק ׁשֹוט .ייתא  ייתא ¨¦¦©§¨¦¨¨©§¨§
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אם ּבחינ ֹות, ּׁשּתי  עצמם הּפׁשט  ּבחכמי  ¦¦§¥§¨§©¨§©¥§©§¥¦§והּנה

ׁשמים ל ׁשם ּבּה ועֹוסקים הּׁשם יראי ׁשהם ¦©¨¥§¨¦§§¥©¥§¦¥¤©©הּכת

מּנעּור הח ׁשךְ  ּבתֹוךְ  ׁשּנׁשארּו ולאא ּלא יהם ¤¨¤¦§£§©Ÿ¤¦§¥¤§Ÿ

ּבהם לגעת ּומתיראים הּתֹורה סֹודֹות ¤¨©©¨¦§¨§¦¨©§̈למד ּו

ּלנּו", ויּקחה הּׁשמימה ּלנ ּו יעלה "מי ¨¨¤¨¦§¨§©¨©¨¤£©¦¨§¨§ּבאמרם

רזיה הם מה לנּו וי ּגידה וירד ׁשמים עלה ¨¤¨¥©¨¨¦©§¥¥§¦©¨¨¨¦ּומי

ואין הּׁשמים "ואל  ּבזה ּכּיֹוצא  ועל  ¥§¦©¨©¤§¤¨¥©©§¨¤§וסֹוד ֹותיה,

מן חצּוב ֹות נפׁשֹות ׁשהם ּגם ּכי  ¦£¨§¥¤©¦¨א ֹורם",

יׁשב ּו ּובמחׁשּכים עּמהם אֹורם אין  §¥¦©£©§¤¨¦¨¥¦©¨©הּׁשמים

יצא ּו. לא  ¥¥Ÿ¨¦ּומּׁשם

ּכ להם  עלתה אם  חלקם ּנעים  ּומה ּטֹוב ְְִִֶֶַַָָָָָָמה
 יתּבר ׁשמֹו ּבקד ּׁשת ְְְְְִִִַַָָֻוי ּׂשרפּו

חכמים ּתלמידי  קצת והם אחרת ּכת י ׁש ¦¨£¥¦§©¨§¥§¤¤©©¥§ועֹוד 

עֹוקרחר ּומפל ּפלים הריפים ּבזהי זה וטֹוחנן ים £¦¦§ª§¨¦§¥¨¦§£¨¤¨¤

נאמר עליהם הּמדר ׁש, ּבבית ©¡¤¤¥£¨§¦©¥§¨§¦§ּבפל ּפּולם

ההר את ּומתיראים"ראיתי רֹועׁשים וגֹו' ים" ¨¦¦¤¤¨¦§£¦¦§¨§¦

ה ּתֹורה, רזי הם א ֹוכלה א ׁש מק ֹום אל  ¨©¥¨¥¨§¥§¤¤¤̈לגׁשת

ׁשלהבתּדבר להבת אׁש ּכגחלי יהם ¦§¥¤§©£¥¥©¤¤©§¤¤

"ההּוא ּכענין  צרבת ּבם יצרב ּו ּפן  ©¨§¦¨¤¤¨¨§§¦¤¦§¨§¦ּומתיראים

ּדר ּדהוה מיני ּהינ ּוקא אּׁשא  ונפק  ּבח ׁשמל  י ׁש ¨¨©£¨¨¥§©§©§¨¥¤¨¦¥

אם חלקם ּנעים ּומה ּטֹוב  ּומה ¦¨§¤¦¨©©¥§©£©ואכל ּתיּה",

להם יתּבר ךְ עלתה ׁשמֹו ּבקד ּׁשת וי ּׂשרפּו ּכךְ  ¨§¨¨¤¨§¦¨§¦§ª©§¦§¨©

נאמר ּבאּלּו ּכּיֹוצא ועל הּוא , אֹוכלה אׁש ©¡¤¥§¥©©§¨§¥¦ּכי 

ז) כד ולכן(מׁשלי חכמֹות", לאויל  "ראמֹות : ¦§¥¨¤¡¦¨§§¨¥

ּכי  ספק  ּובלי  ּפיהּו". יפּתח לא ¦¥¨¦§¦©§¦Ÿ©©§"ּבׁשער

ׁשהם ל ּולי ּכי  הם אוילים ּכךְ  ¥¤¥¦¥¦¦¡¨¦§©הח ֹוׁשבים

החכמה אֹותּה להם ּדי ּבעיניהם ¨§¨©¨¤¨©¤¥¥§¦§ח ֹוׁשבים

היּו לא  חכמים, הם  ּוכבר ּבּה ׁשּידעּו ¨Ÿ¦¨£¥¨§¨§¨¤¨§©הּפׁשּוטה

ּבזה ּכּיֹוצא  ועל  מּפנימּיּותּה, מּלּכנס  ¤§¥©©§¨¦¦§¦¥¨¦¦¦¨§¦נמנעים

יב )נאמר  כו  "(מ ׁשלי ּבעיניו : חכם איׁש ראית ¤¡©¦§¥¨¦¨¦¨¨§¥¨

מּמּנּו לכסיל עליו ּתקוה  הּמל ךְ  ׁשלמה ואם ." ¦§¨¦§¦¦¤§¦§ŸŸ©¤¤¨¨

נאמר עליו אׁשר  יא )הּׁשלֹום, ה  :(מלכים-א  ©¨£¤¨¨¤¡©§¨¦

ימיו  ּבסֹוף אמר  וכ ּו', האדם" מּכל  ¨¨§©¨§¨¨¨¨¦©§¤©"וּיח ּכם

קהלת ׁשח ּבר  כג)ּבעת ז "(קהלת  אמרּתי : §¥¤¦¥Ÿ¤¤Ÿ¤¤¨©§¦

מּמּני  רחֹוקה  והיא ּכללאחּכמה  ּבדעּתֹו ולא  ," ¤§¨¨§¦§¨¦¤¦§Ÿ§©§§¨

ׁשאפׁשר ח ׁשב  אּלא  נתח ּכם ׁשּכבר  ¨§¤¤©¨¨¤¥©§¦¨§¤Ÿ£©לח ׁשב 

"אמר ּתי  ׁשּכתּוב  ּכמֹו יתח ּכם, ¦§©¨¨¤§¥©§¦¦¨¤¤ׁשּלעתיד

זה ּכל  ועם היגיעה, ידי  על  לעתיד  ¤¨¦§¨¦§©¥§©¦¨¤¨¨§¤אח ּכמה"

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבזה, טעה ּכי ּכךְ  אחר  ¨¤§¤¨¨¨¦¨©©¨̈ראה

מּמּני". רח ֹוקה ¦¤¦¨§¦§"והיא

יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ּכחמֹורֹו אפי ּלּו אנ ּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאין

זה ּבזמּננּו אׁשר  הּיּתּוׁשים הּפתאים ּיעׂשּו ¤¥©§¦¤£¦©©¦¨§©£©©ּומה

וׂשׂשים ּבחלקם ׂשמחים חכמים ¦¨§¨§¤§¦¥§¦¨£¨§¦ּבהיֹותם

והר לברכהּבעב ֹודתם, זכרֹונם ר ּבֹותינּו י ©£¨¨©£¥©¥¦§¨¦§¨¨

אמר ּו: והרא ׁשֹונים הּגדֹולים הּתלמּוד  §¨¦¦¨§¦§©§©©¥§©חכמי 

ּבן ּפנחס ר ּבי ׁשל  ּכחמֹור ֹו אפיּלּו אנּו ¤¨§¦¦©¤£©¦£¨¥אין

הריאיר, ּכי מּזה, לתמּה מפר ׁשואין  י ¨¦§¥¦§Ÿ©¦¤¦£¥§Ÿ̈

נער אל אברהם "וּיאמר  לכםּבּכתּוב  ׁשב ּו יו ©¨©Ÿ¤©§¨¨¤§¨¨§¨¤

זכר ֹונם רּבֹותינּו ּבֹו ודר ׁשּו החמֹור ", עם ¨§¦¥©§¨§£©¦Ÿּפה

ּכי  ּכּונתם ואין  לחמֹור', הּדֹומה 'עם ¦¨¨¨©¥§£©¤©¦¨¨§¦לברכה

נעדר היֹותם על ּכךְ  להם ּבל ּתי אמר  ים ¨©¨¤¨©¡¨¤¡¨¦¦§¦

הר ּכי עלחכמה, והעיד  אמר  הּכתּוב  י ¨§¨¦£¥©¨¨©§¥¦©

ּדּמׂשק הּוא  מהם אחד ׁשהּוא  ¤¤©¤¥¨¤¤¤¤¦¡אליעזר 

לברכה זכר ֹונם חכמינּו ודר ׁשּו (יֹומאאליעזר, ¡¦¤¤§¨§£¨¥¦§¨¦§¨¨¨

ר ּבֹוכח:) מּתֹורת ּומ ׁשקה 'ּדֹולה ים'.לאחר: ¤©§¤¦©©©£¥¦

לברכה זכרֹונם חכמינ ּו ּבארּו ּכבר ¨¨§¦¨§¦¥¨££¥¨§¨§̈אמנם

ענן ראּו ׁשּלא לפי הּטעם, ואמרּו ©£¨Ÿ¤¦§©©©§¨§¨§©עצמם

עם קראם ולכן  ההר על  ק ׁשּור ©¨¨§¥¨§¨¨©¨¨¦§©הּׁשכינה 

אף  ר ֹואה, אינ ֹו חמֹור  מה לחמֹור , ©¤¥£©£©¤©הּדֹומה

ּכי  נראה אחר ּבמק ֹום אם ואף ּכךְ . ¦¤§¦¥©¨§¦©§¨¤©אּתם

והּנה עבד, ׁשהּוא  מּפני לאליעזר  ּכךְ  ¥¦§¤¤¤¥§¦¤¤¦¡¤¨¨̈קרא 

זה אין וחמֹור ֹו, ּבהמּתֹו ּכמֹו ּכסּפֹו קנין ¤¥£©§¤§§§©©§¦הּוא 

הר ּכי  ּבעלמא  אסמכּתא  ּבנ ֹורק י ׁשמעאל  י ©©§©§¨§¨§¨¦£¥¦§¨¥§

והר ׁשם, והּבןהיה היה אברהם ּבן  יׁשמעאל  י ¨¨¨©£¥¦§¨¥¤©§¨¨¨¨§©¥

מׁשּפחת אחר  אביו.הֹול ךְ  ¥©©¦§©©¨¦

רא ׁש ּפֹורה ׁשר ׁש ול ּבם  נתקלקל ּו א ּלּו ּגבעֹות ּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹעל
האמת ּבחכמת לכּפר לא-ולענה ּכי  ספק  ואין ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ה ּבא ּבע ֹולם חלק  להם ְִֵֶֶֶַָָָָיהיה

עֹוד כד)אמר ד הּגבעֹות:(ירמיה  "וכל ¨©¦§§¨§¨©§¨

חכמים ה ּתלמידי הם  ה ּגבע ֹות ּכי ¦¨£¥¦§©©¥¨§©¦¨§©§¦התקלקלּו",

ּבחינֹותה ּבח ּור  אצל ּגבעֹות  ה ּנקראים  ים ©©¦©¦§¨¦§¨¥¤§¦

נתקלקל ּוההר  אּלּו ה ּגבע ֹות ה ּנה  ה ּנזּכר, ים ¤¨¦©¦§©¦¥©§¨¥¦§©§§

אתלגמר  הּקטּנים הּתלמידים ּבראֹות ּכי י, §©§¥¦¦§©©§¦¦©§©¦¤

ההר  ולילהה ּגדֹולים יֹומם רֹודפים הרמים  ים ©§¦¤¨¦¨¨¦§¦¨¨©§¨

ה ּזאתאחר  ּבחכמה  עס ּוקים ואינם  ה ּפׁשטים י ©£¥©§¨¦§¥¨£¦©¨§¨©Ÿ

הם ּבּה ל ּכנס  מּיראתם  ּכי יֹודעים , ¥¨¥¨¦¨¨§¦¦¦¦§¨¥§ואינם

ּגבעֹות ּכן ועל ּכּנזּכר, ּבּה מ ּלהתע ּסק ¨§¥©§©§¦©¨¥©§¦§¦¦¨§¦נמנעים

ולענה ראׁש ּפֹורה  ׁשרׁש ולּבם נתקלקלּו ¨£©§Ÿ¤¤Ÿ¨¦§§§©§¦¥אּלּו

לכּפר  ורפׁש טיט חל ּודת ּבהם  Ÿ§¦¤¤§¦©£¤¨¨§¨§ועלתה 

האמת וא ֹומרּבחכמת  אּלא, ּבּתֹורה ׁשאין ים §¨§©¨¡¤§§¦¤¥©¨¤¨

לעיל הּנזּכר ּדר ךְ  על  ּבלבד ּולבּוׁשיה ¥§©§¦©¤¤©©§¦¨¤§¨¤¨§ּפׁשטיה

ּבהעלתךָ , להםּבפר ׁשת יהיה  לא ּכי ספק ואין §¨¨©§©£Ÿ§§¥¨¥¦Ÿ¦§¤¨¤

ּבּזהר. ׁשם  ּכּנזּכר ה ּבא ּבעֹולם ּוכברחלק ¥¤¨¨©¨©¦§©¨©Ÿ©§¨

הּבא עֹולם ּתֹורת ּכי הּסּבה למעלה ¨©¨©¦¨¦©¨§©§¥¨§¦נתּבאר 

ּברזי  עֹוסקים ׁשם עד רק ּכפׁשטּה ¥¨§¦§¨©©¨¨§¦¨¤¥אינּנּה

וסֹודֹותיה, טרחהּתֹורה ולא ּבּה ּבחר ׁשּלא וזה  ©¨§¤¨§¤¤Ÿ¨©¨§Ÿ¨©

ּבׁשּבת , יאכל לא  ׁשּבת  מערב  ה ּזה  ¨©§©ŸŸ¨©¤¤¥¤©¨ּ̈בעֹולם

ואּתם יאכלּו עבדי "ה ּנה  נאמר  ¤©§¥Ÿ©¨£¥¦©¡¤¤¥£©ועליהם

עכ"ל וג ֹו', .ּתרעב ּו" ¦§¨§

שובו ואומרת יום בכל פעמים שלש מכרזת
שובבים בנים

כהנא דרב  יבפסיקתא אות  יג א"רא )(פסקא :

שרויה השכינה עשת ומחצה שנים שלש יונתן 

יום בכל  פעמים שלש  ומכרזת הזתים בהר 

ארפאואומרת שובבים בנים שובו

כב )משובותיכם ג חזרו (ירמיה שלא וכיון

את ואומרת באויר פורחת  השכינה התחילה

עד מקומי אל ואשובה "אלך הזה, הפסוק 

ישחרונני" להם בצר  פני  ובקשו יאשמו אשר 

טו) ה  .(הושע

מקול טהרה רוח  באדם  מתעורר  שלפעמים  זהו
נשמתו לאוזן הקורא 

יומא במסכת -השל "ה ומוסר חיים  תוכחת  (דרך

ונשמעס"ו) אמר החרדים, ספר ללשון ונחזור :

ידעת כבר  קולפתגם, בת בזוהר שאיתא מה 

שובבים בנים שובו ומכרזת יום בכל  ,*יוצאת 

אוי  ואומרת יום בכל מחורב יוצאת  קול ובת

לבר  תורהלהם של מעלבונה למי יות  וקשה .

אלאמכר כלום. שומעין  אנו אין  הלא יזים,

חזי , מזלייהו חזי  לא דאיהו גב  על  אף ודאי

מגילה במסכת א )כדאיתא על(ג, אף נמי  הכי ,

כדכתיב שמע, מזליה שמע לא דהוא גב 

יד) קלט  כיסוי (תהלים  לשון מעשיך, נפלאים ,

יודעת ונפשי הכי, אפילו דבר , ממך יפלא  כמו

רוחמאוד . באדם  מתעורר  שלפעמים  וזהו

מקום ומכל  נשמתו, לאוזן הקורא מקול טהרה 

המוכיח החכם  קול  השומע  רק לזה יזכה  .לא

דכתיב  כו)והיינו טו, שמוע,(שמות  אם והיה 

באוזן  למוכיח תשמע אם כלומר תשמע,

של מלכו כרוז הלב  באוזן לשמוע תזכה  בשר ,

רוחעולם ידי שעל  המלך, פתגם ונשמע והיינו .

ודאי  ואמרוה הענין, זה בסיני  ידעו הקודש

לשמוע נזכה שאז לפי מוכיח , קול  נשמע 

עכ"ל . המלך , פתגם

בנים שובו  ואומרת חורב מהר יוצאת קול בת
שובבים

לוי קדושת שרה )ובספר חיי זקן(פרשת ואברהם :

ואמר בימים. בגמראבא  ע "ב )ינן טז בתרא (בבא

בזה ויבואר  שמה. ובכל  לאברהם לו היה בת

טו.)הגמרא  חורב(חגיגה מהר  יוצאת  קול בת 

שובבים בנים שובו זהואומרת מה להבין ויש  .

אי הקול . שאדם פי על  אף הקולנראה  שומע  נו

תשובה התעוררות יום בכל לאדם שמגיע זה 

הקול וזהו הקול הכרזת מחמת היא זה 

תשובה התעוררות לאדם בא ומהיכן ששומע 

יום סיני בכל בהר הקול  את ששמענו מזה

לך  יהיה ולא  ג)אנכי ב כ, זה(שמות ה', מפי

בלבינו, תשובהנרשם התעוררות בא ומזה 

יום דרךבכל על  סיני זה חורב מהר  הרמז וזהו .

א ) ג, וזהו (שמות חורבה . האלהים הר  אל  ויבא

בת שנקרא מה יובן  זה לפי הקול . שמיעת

יתברך הוא ברוך מהבורא השפע כי על  קול ,

עצמו  את האדם שמצמצם רק יום בכל נשפע

קבלתו, הכנת כפי השפע לקבל  שיוכל כדי

בעבודת שיחכם לחכמה שמצמצם אדם יש 

וכבוד לעושר  שמצמצם ויש יתברך , השם

הכנת כפי אחד ולכל  הטובות, ולשאר  ולחן 

מאת נשפע שהוא כמו השפע, יהיה קבלתו

נקרא זה הכל  כלול  הוא  אשר  יתברך, הבורא

גבול עושה אחד שכל  והשביל  קול  בחינת

נמצא* הּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש ּבּגלּות , ׁשּיׂשראל ּגב על ְְִִֵֶַַַַַָָָָָאף 

ֵֵֶביניהם:

הקודש בלשון ויקרא  ד':)ובזוהר  דף  ויקרא  ּגב(פרשת  על ואף :ְַַַ

ּומק ּדים ּובא ביניהם , נמצא הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש ּבּגל ּות , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיׂשראל 

וא ֹומר , וקֹורא ה ּכנסת , ג )לבית  ארּפא(ירמיה  ׁשֹובבים  בנים  ׁשּובּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואז  רּוחֹו. את ׁשּיעיר  מי  ואין  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמׁשּובֹותיכם.

איׁש, ואין - הק ּדמּתי  עֹונה. ואין  קראתי איׁש ואין ּבאתי  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּדּוע 

רּוחֹו. את  ׁשּיעיר מי  ְִִֵֶֶָואין

פתי: ּתאהבּו ּפתים  מתי עד  ואֹומר: קֹורא  הּכרֹוז  ויֹום  יֹום  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבכל

הקודש בלשון במדבר :)ובזוהר  קכ "ו. דף  נשא  א ּבא(פרשת  ר ּבי  :ִַַָ

קג )ּפתח, קדׁשֹו.(תהלים  ׁשם את  קרבי  וכל  ה' את  נפׁשי  ּברכי לדוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

יֹום ּבכל ׁשהרי  רּבֹונֹו, ּבעבֹודת  ולדעת  להסּתּכל לאדם  ל ֹו י ׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה 

וא ֹומר: ק ֹורא  הּכרֹוז א )וי ֹום וגֹו'.(משלי פתי  ּתאהבּו ּפתים  מתי  עד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ג ) ׁשּירּכין(ירמיה  מי  ואין מׁשּובתיכם . ארּפה  ׁשֹובבים  ּבנים  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּובּו

ׁשּיׁשּגיח. מי ואין לפניהם, מכריזה הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאזניו.

ּתמיד  ה ּוא ׁשּׁשּלֹו וח ֹוׁשב הּזה ּבע ֹולם הֹול אדם  ּבן ראה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבא

דֹורֹות  לדֹורי ּבתֹוכֹו אֹות ֹוויּׁשאר נֹותנים ּבע ֹולם ,  הֹול ׁשהּוא  עד . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ּבני ׁשאר  עם  הּדּינים  ּבמ ֹוׁשב אֹות ֹו ּדנים  י ֹוׁשב, ׁשהּוא עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבק ֹולר.

מהּדין הּדין. נּצֹול הרי - סנגֹור לֹו נמצא ׁשּכת ּובאם  זהּו לג ). (איוב ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ויחּנּנּו י ׁשרֹו לאדם לה ּגיד אלף  מּני אחד מליץ מלא עליו  יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻאם

ה ּסנגֹור? הּוא  מי וגֹו'. ע "ב )ו ּיאמר קכ "ו ּכׁשרים(דף  מעׂשים אּלה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עליוׁשע ֹומדים  י ּמצא  לא  ואם  להם . ׁשּמצטר ּבׁשעה האדם  על  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ׁשעה ּבא ֹותּה מהעֹולם . להסּתּלק  מה ּדין  התחּיב הרי  - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָסנגֹור

ׁשנים אליו  ׁשּבאים רֹואה  עיניו, ׁשּמרים עד ,ה ּמל ּבק ֹולר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשּׁשֹוכב

מּפיו , ּׁשהֹוציא מה  וכל ה ּזה , ּבעֹולם  ּׁשעׂשה מה  ּכל לפניו  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכֹותבים 

ּדין ׁשּכתּוב(חשבון )ונֹותן זהּו לפניו. וכֹותבים הּכל ד )על ּכי(עמוס  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

מֹודה והּוא וג ֹו'. ּׂשחֹו מה  לאדם  ּומּגיד רּוח  ּוברא הרים  י ֹוצר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה ּנה

ֲֵֶעליהם .

הּׁשכינה : קֹול - הּטחנה ְֲִַַַָָקֹול

הקודש בלשון חדש  איכה )ובזוהר על הנעלם  מדרש  חדש  ּבׁשפל(זוהר  :ְִַ

הּטחנה  יב )ק ֹול  הּׁשכינה,(קהלת  ק ֹול  - הּטחנה ק ֹול  אחר , ּדבר - ְֲֲִֵַַַַַַָָָָָ

עליה. ׁשּיׁשּגיח מי ואין ׁשֹובבים , ּבנים ׁשּובּו י ֹום  ּבכל  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּצֹווחת 
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אם ּבחינ ֹות, ּׁשּתי  עצמם הּפׁשט  ּבחכמי  ¦¦§¥§¨§©¨§©¥§©§¥¦§והּנה

ׁשמים ל ׁשם ּבּה ועֹוסקים הּׁשם יראי ׁשהם ¦©¨¥§¨¦§§¥©¥§¦¥¤©©הּכת

מּנעּור הח ׁשךְ  ּבתֹוךְ  ׁשּנׁשארּו ולאא ּלא יהם ¤¨¤¦§£§©Ÿ¤¦§¥¤§Ÿ

ּבהם לגעת ּומתיראים הּתֹורה סֹודֹות ¤¨©©¨¦§¨§¦¨©§̈למד ּו

ּלנּו", ויּקחה הּׁשמימה ּלנ ּו יעלה "מי ¨¨¤¨¦§¨§©¨©¨¤£©¦¨§¨§ּבאמרם

רזיה הם מה לנּו וי ּגידה וירד ׁשמים עלה ¨¤¨¥©¨¨¦©§¥¥§¦©¨¨¨¦ּומי

ואין הּׁשמים "ואל  ּבזה ּכּיֹוצא  ועל  ¥§¦©¨©¤§¤¨¥©©§¨¤§וסֹוד ֹותיה,

מן חצּוב ֹות נפׁשֹות ׁשהם ּגם ּכי  ¦£¨§¥¤©¦¨א ֹורם",

יׁשב ּו ּובמחׁשּכים עּמהם אֹורם אין  §¥¦©£©§¤¨¦¨¥¦©¨©הּׁשמים

יצא ּו. לא  ¥¥Ÿ¨¦ּומּׁשם

ּכ להם  עלתה אם  חלקם ּנעים  ּומה ּטֹוב ְְִִֶֶַַָָָָָָמה
 יתּבר ׁשמֹו ּבקד ּׁשת ְְְְְִִִַַָָֻוי ּׂשרפּו

חכמים ּתלמידי  קצת והם אחרת ּכת י ׁש ¦¨£¥¦§©¨§¥§¤¤©©¥§ועֹוד 

עֹוקרחר ּומפל ּפלים הריפים ּבזהי זה וטֹוחנן ים £¦¦§ª§¨¦§¥¨¦§£¨¤¨¤

נאמר עליהם הּמדר ׁש, ּבבית ©¡¤¤¥£¨§¦©¥§¨§¦§ּבפל ּפּולם

ההר את ּומתיראים"ראיתי רֹועׁשים וגֹו' ים" ¨¦¦¤¤¨¦§£¦¦§¨§¦

ה ּתֹורה, רזי הם א ֹוכלה א ׁש מק ֹום אל  ¨©¥¨¥¨§¥§¤¤¤̈לגׁשת

ׁשלהבתּדבר להבת אׁש ּכגחלי יהם ¦§¥¤§©£¥¥©¤¤©§¤¤

"ההּוא ּכענין  צרבת ּבם יצרב ּו ּפן  ©¨§¦¨¤¤¨¨§§¦¤¦§¨§¦ּומתיראים

ּדר ּדהוה מיני ּהינ ּוקא אּׁשא  ונפק  ּבח ׁשמל  י ׁש ¨¨©£¨¨¥§©§©§¨¥¤¨¦¥

אם חלקם ּנעים ּומה ּטֹוב  ּומה ¦¨§¤¦¨©©¥§©£©ואכל ּתיּה",

להם יתּבר ךְ עלתה ׁשמֹו ּבקד ּׁשת וי ּׂשרפּו ּכךְ  ¨§¨¨¤¨§¦¨§¦§ª©§¦§¨©

נאמר ּבאּלּו ּכּיֹוצא ועל הּוא , אֹוכלה אׁש ©¡¤¥§¥©©§¨§¥¦ּכי 

ז) כד ולכן(מׁשלי חכמֹות", לאויל  "ראמֹות : ¦§¥¨¤¡¦¨§§¨¥

ּכי  ספק  ּובלי  ּפיהּו". יפּתח לא ¦¥¨¦§¦©§¦Ÿ©©§"ּבׁשער

ׁשהם ל ּולי ּכי  הם אוילים ּכךְ  ¥¤¥¦¥¦¦¡¨¦§©הח ֹוׁשבים

החכמה אֹותּה להם ּדי ּבעיניהם ¨§¨©¨¤¨©¤¥¥§¦§ח ֹוׁשבים

היּו לא  חכמים, הם  ּוכבר ּבּה ׁשּידעּו ¨Ÿ¦¨£¥¨§¨§¨¤¨§©הּפׁשּוטה

ּבזה ּכּיֹוצא  ועל  מּפנימּיּותּה, מּלּכנס  ¤§¥©©§¨¦¦§¦¥¨¦¦¦¨§¦נמנעים

יב )נאמר  כו  "(מ ׁשלי ּבעיניו : חכם איׁש ראית ¤¡©¦§¥¨¦¨¦¨¨§¥¨

מּמּנּו לכסיל עליו ּתקוה  הּמל ךְ  ׁשלמה ואם ." ¦§¨¦§¦¦¤§¦§ŸŸ©¤¤¨¨

נאמר עליו אׁשר  יא )הּׁשלֹום, ה  :(מלכים-א  ©¨£¤¨¨¤¡©§¨¦

ימיו  ּבסֹוף אמר  וכ ּו', האדם" מּכל  ¨¨§©¨§¨¨¨¨¦©§¤©"וּיח ּכם

קהלת ׁשח ּבר  כג)ּבעת ז "(קהלת  אמרּתי : §¥¤¦¥Ÿ¤¤Ÿ¤¤¨©§¦

מּמּני  רחֹוקה  והיא ּכללאחּכמה  ּבדעּתֹו ולא  ," ¤§¨¨§¦§¨¦¤¦§Ÿ§©§§¨

ׁשאפׁשר ח ׁשב  אּלא  נתח ּכם ׁשּכבר  ¨§¤¤©¨¨¤¥©§¦¨§¤Ÿ£©לח ׁשב 

"אמר ּתי  ׁשּכתּוב  ּכמֹו יתח ּכם, ¦§©¨¨¤§¥©§¦¦¨¤¤ׁשּלעתיד

זה ּכל  ועם היגיעה, ידי  על  לעתיד  ¤¨¦§¨¦§©¥§©¦¨¤¨¨§¤אח ּכמה"

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבזה, טעה ּכי ּכךְ  אחר  ¨¤§¤¨¨¨¦¨©©¨̈ראה

מּמּני". רח ֹוקה ¦¤¦¨§¦§"והיא

יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ּכחמֹורֹו אפי ּלּו אנ ּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאין

זה ּבזמּננּו אׁשר  הּיּתּוׁשים הּפתאים ּיעׂשּו ¤¥©§¦¤£¦©©¦¨§©£©©ּומה

וׂשׂשים ּבחלקם ׂשמחים חכמים ¦¨§¨§¤§¦¥§¦¨£¨§¦ּבהיֹותם

והר לברכהּבעב ֹודתם, זכרֹונם ר ּבֹותינּו י ©£¨¨©£¥©¥¦§¨¦§¨¨

אמר ּו: והרא ׁשֹונים הּגדֹולים הּתלמּוד  §¨¦¦¨§¦§©§©©¥§©חכמי 

ּבן ּפנחס ר ּבי ׁשל  ּכחמֹור ֹו אפיּלּו אנּו ¤¨§¦¦©¤£©¦£¨¥אין

הריאיר, ּכי מּזה, לתמּה מפר ׁשואין  י ¨¦§¥¦§Ÿ©¦¤¦£¥§Ÿ̈

נער אל אברהם "וּיאמר  לכםּבּכתּוב  ׁשב ּו יו ©¨©Ÿ¤©§¨¨¤§¨¨§¨¤

זכר ֹונם רּבֹותינּו ּבֹו ודר ׁשּו החמֹור ", עם ¨§¦¥©§¨§£©¦Ÿּפה

ּכי  ּכּונתם ואין  לחמֹור', הּדֹומה 'עם ¦¨¨¨©¥§£©¤©¦¨¨§¦לברכה

נעדר היֹותם על ּכךְ  להם ּבל ּתי אמר  ים ¨©¨¤¨©¡¨¤¡¨¦¦§¦

הר ּכי עלחכמה, והעיד  אמר  הּכתּוב  י ¨§¨¦£¥©¨¨©§¥¦©

ּדּמׂשק הּוא  מהם אחד ׁשהּוא  ¤¤©¤¥¨¤¤¤¤¦¡אליעזר 

לברכה זכר ֹונם חכמינּו ודר ׁשּו (יֹומאאליעזר, ¡¦¤¤§¨§£¨¥¦§¨¦§¨¨¨

ר ּבֹוכח:) מּתֹורת ּומ ׁשקה 'ּדֹולה ים'.לאחר: ¤©§¤¦©©©£¥¦

לברכה זכרֹונם חכמינ ּו ּבארּו ּכבר ¨¨§¦¨§¦¥¨££¥¨§¨§̈אמנם

ענן ראּו ׁשּלא לפי הּטעם, ואמרּו ©£¨Ÿ¤¦§©©©§¨§¨§©עצמם

עם קראם ולכן  ההר על  ק ׁשּור ©¨¨§¥¨§¨¨©¨¨¦§©הּׁשכינה 

אף  ר ֹואה, אינ ֹו חמֹור  מה לחמֹור , ©¤¥£©£©¤©הּדֹומה

ּכי  נראה אחר ּבמק ֹום אם ואף ּכךְ . ¦¤§¦¥©¨§¦©§¨¤©אּתם

והּנה עבד, ׁשהּוא  מּפני לאליעזר  ּכךְ  ¥¦§¤¤¤¥§¦¤¤¦¡¤¨¨̈קרא 

זה אין וחמֹור ֹו, ּבהמּתֹו ּכמֹו ּכסּפֹו קנין ¤¥£©§¤§§§©©§¦הּוא 

הר ּכי  ּבעלמא  אסמכּתא  ּבנ ֹורק י ׁשמעאל  י ©©§©§¨§¨§¨¦£¥¦§¨¥§

והר ׁשם, והּבןהיה היה אברהם ּבן  יׁשמעאל  י ¨¨¨©£¥¦§¨¥¤©§¨¨¨¨§©¥

מׁשּפחת אחר  אביו.הֹול ךְ  ¥©©¦§©©¨¦

רא ׁש ּפֹורה ׁשר ׁש ול ּבם  נתקלקל ּו א ּלּו ּגבעֹות ּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹעל
האמת ּבחכמת לכּפר לא-ולענה ּכי  ספק  ואין ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ה ּבא ּבע ֹולם חלק  להם ְִֵֶֶֶַָָָָיהיה

עֹוד כד)אמר ד הּגבעֹות:(ירמיה  "וכל ¨©¦§§¨§¨©§¨

חכמים ה ּתלמידי הם  ה ּגבע ֹות ּכי ¦¨£¥¦§©©¥¨§©¦¨§©§¦התקלקלּו",

ּבחינֹותה ּבח ּור  אצל ּגבעֹות  ה ּנקראים  ים ©©¦©¦§¨¦§¨¥¤§¦

נתקלקל ּוההר  אּלּו ה ּגבע ֹות ה ּנה  ה ּנזּכר, ים ¤¨¦©¦§©¦¥©§¨¥¦§©§§

אתלגמר  הּקטּנים הּתלמידים ּבראֹות ּכי י, §©§¥¦¦§©©§¦¦©§©¦¤

ההר  ולילהה ּגדֹולים יֹומם רֹודפים הרמים  ים ©§¦¤¨¦¨¨¦§¦¨¨©§¨

ה ּזאתאחר  ּבחכמה  עס ּוקים ואינם  ה ּפׁשטים י ©£¥©§¨¦§¥¨£¦©¨§¨©Ÿ

הם ּבּה ל ּכנס  מּיראתם  ּכי יֹודעים , ¥¨¥¨¦¨¨§¦¦¦¦§¨¥§ואינם

ּגבעֹות ּכן ועל ּכּנזּכר, ּבּה מ ּלהתע ּסק ¨§¥©§©§¦©¨¥©§¦§¦¦¨§¦נמנעים

ולענה ראׁש ּפֹורה  ׁשרׁש ולּבם נתקלקלּו ¨£©§Ÿ¤¤Ÿ¨¦§§§©§¦¥אּלּו

לכּפר  ורפׁש טיט חל ּודת ּבהם  Ÿ§¦¤¤§¦©£¤¨¨§¨§ועלתה 

האמת וא ֹומרּבחכמת  אּלא, ּבּתֹורה ׁשאין ים §¨§©¨¡¤§§¦¤¥©¨¤¨

לעיל הּנזּכר ּדר ךְ  על  ּבלבד ּולבּוׁשיה ¥§©§¦©¤¤©©§¦¨¤§¨¤¨§ּפׁשטיה

ּבהעלתךָ , להםּבפר ׁשת יהיה  לא ּכי ספק ואין §¨¨©§©£Ÿ§§¥¨¥¦Ÿ¦§¤¨¤

ּבּזהר. ׁשם  ּכּנזּכר ה ּבא ּבעֹולם ּוכברחלק ¥¤¨¨©¨©¦§©¨©Ÿ©§¨

הּבא עֹולם ּתֹורת ּכי הּסּבה למעלה ¨©¨©¦¨¦©¨§©§¥¨§¦נתּבאר 

ּברזי  עֹוסקים ׁשם עד רק ּכפׁשטּה ¥¨§¦§¨©©¨¨§¦¨¤¥אינּנּה

וסֹודֹותיה, טרחהּתֹורה ולא ּבּה ּבחר ׁשּלא וזה  ©¨§¤¨§¤¤Ÿ¨©¨§Ÿ¨©

ּבׁשּבת , יאכל לא  ׁשּבת  מערב  ה ּזה  ¨©§©ŸŸ¨©¤¤¥¤©¨ּ̈בעֹולם

ואּתם יאכלּו עבדי "ה ּנה  נאמר  ¤©§¥Ÿ©¨£¥¦©¡¤¤¥£©ועליהם

עכ"ל וג ֹו', .ּתרעב ּו" ¦§¨§

שובו ואומרת יום בכל פעמים שלש מכרזת
שובבים בנים

כהנא דרב  יבפסיקתא אות  יג א"רא )(פסקא :

שרויה השכינה עשת ומחצה שנים שלש יונתן 

יום בכל  פעמים שלש  ומכרזת הזתים בהר 

ארפאואומרת שובבים בנים שובו

כב )משובותיכם ג חזרו (ירמיה שלא וכיון

את ואומרת באויר פורחת  השכינה התחילה

עד מקומי אל ואשובה "אלך הזה, הפסוק 

ישחרונני" להם בצר  פני  ובקשו יאשמו אשר 

טו) ה  .(הושע

מקול טהרה רוח  באדם  מתעורר  שלפעמים  זהו
נשמתו לאוזן הקורא 

יומא במסכת -השל "ה ומוסר חיים  תוכחת  (דרך

ונשמעס"ו) אמר החרדים, ספר ללשון ונחזור :

ידעת כבר  קולפתגם, בת בזוהר שאיתא מה 

שובבים בנים שובו ומכרזת יום בכל  ,*יוצאת 

אוי  ואומרת יום בכל מחורב יוצאת  קול ובת

לבר  תורהלהם של מעלבונה למי יות  וקשה .

אלאמכר כלום. שומעין  אנו אין  הלא יזים,

חזי , מזלייהו חזי  לא דאיהו גב  על  אף ודאי

מגילה במסכת א )כדאיתא על(ג, אף נמי  הכי ,

כדכתיב שמע, מזליה שמע לא דהוא גב 

יד) קלט  כיסוי (תהלים  לשון מעשיך, נפלאים ,

יודעת ונפשי הכי, אפילו דבר , ממך יפלא  כמו

רוחמאוד . באדם  מתעורר  שלפעמים  וזהו

מקום ומכל  נשמתו, לאוזן הקורא מקול טהרה 

המוכיח החכם  קול  השומע  רק לזה יזכה  .לא

דכתיב  כו)והיינו טו, שמוע,(שמות  אם והיה 

באוזן  למוכיח תשמע אם כלומר תשמע,

של מלכו כרוז הלב  באוזן לשמוע תזכה  בשר ,

רוחעולם ידי שעל  המלך, פתגם ונשמע והיינו .

ודאי  ואמרוה הענין, זה בסיני  ידעו הקודש

לשמוע נזכה שאז לפי מוכיח , קול  נשמע 

עכ"ל . המלך , פתגם

בנים שובו  ואומרת חורב מהר יוצאת קול בת
שובבים

לוי קדושת שרה )ובספר חיי זקן(פרשת ואברהם :

ואמר בימים. בגמראבא  ע "ב )ינן טז בתרא (בבא

בזה ויבואר  שמה. ובכל  לאברהם לו היה בת

טו.)הגמרא  חורב(חגיגה מהר  יוצאת  קול בת 

שובבים בנים שובו זהואומרת מה להבין ויש  .

אי הקול . שאדם פי על  אף הקולנראה  שומע  נו

תשובה התעוררות יום בכל לאדם שמגיע זה 

הקול וזהו הקול הכרזת מחמת היא זה 

תשובה התעוררות לאדם בא ומהיכן ששומע 

יום סיני בכל בהר הקול  את ששמענו מזה

לך  יהיה ולא  ג)אנכי ב כ, זה(שמות ה', מפי

בלבינו, תשובהנרשם התעוררות בא ומזה 

יום דרךבכל על  סיני זה חורב מהר  הרמז וזהו .

א ) ג, וזהו (שמות חורבה . האלהים הר  אל  ויבא

בת שנקרא מה יובן  זה לפי הקול . שמיעת

יתברך הוא ברוך מהבורא השפע כי על  קול ,

עצמו  את האדם שמצמצם רק יום בכל נשפע

קבלתו, הכנת כפי השפע לקבל  שיוכל כדי

בעבודת שיחכם לחכמה שמצמצם אדם יש 

וכבוד לעושר  שמצמצם ויש יתברך , השם

הכנת כפי אחד ולכל  הטובות, ולשאר  ולחן 

מאת נשפע שהוא כמו השפע, יהיה קבלתו

נקרא זה הכל  כלול  הוא  אשר  יתברך, הבורא

גבול עושה אחד שכל  והשביל  קול  בחינת

נמצא* הּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש ּבּגלּות , ׁשּיׂשראל ּגב על ְְִִֵֶַַַַַָָָָָאף 

ֵֵֶביניהם:

הקודש בלשון ויקרא  ד':)ובזוהר  דף  ויקרא  ּגב(פרשת  על ואף :ְַַַ

ּומק ּדים ּובא ביניהם , נמצא הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש ּבּגל ּות , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיׂשראל 

וא ֹומר , וקֹורא ה ּכנסת , ג )לבית  ארּפא(ירמיה  ׁשֹובבים  בנים  ׁשּובּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואז  רּוחֹו. את ׁשּיעיר  מי  ואין  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמׁשּובֹותיכם.

איׁש, ואין - הק ּדמּתי  עֹונה. ואין  קראתי איׁש ואין ּבאתי  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּדּוע 

רּוחֹו. את  ׁשּיעיר מי  ְִִֵֶֶָואין

פתי: ּתאהבּו ּפתים  מתי עד  ואֹומר: קֹורא  הּכרֹוז  ויֹום  יֹום  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבכל

הקודש בלשון במדבר :)ובזוהר  קכ "ו. דף  נשא  א ּבא(פרשת  ר ּבי  :ִַַָ

קג )ּפתח, קדׁשֹו.(תהלים  ׁשם את  קרבי  וכל  ה' את  נפׁשי  ּברכי לדוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

יֹום ּבכל ׁשהרי  רּבֹונֹו, ּבעבֹודת  ולדעת  להסּתּכל לאדם  ל ֹו י ׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה 

וא ֹומר: ק ֹורא  הּכרֹוז א )וי ֹום וגֹו'.(משלי פתי  ּתאהבּו ּפתים  מתי  עד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ג ) ׁשּירּכין(ירמיה  מי  ואין מׁשּובתיכם . ארּפה  ׁשֹובבים  ּבנים  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּובּו

ׁשּיׁשּגיח. מי ואין לפניהם, מכריזה הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאזניו.

ּתמיד  ה ּוא ׁשּׁשּלֹו וח ֹוׁשב הּזה ּבע ֹולם הֹול אדם  ּבן ראה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבא

דֹורֹות  לדֹורי ּבתֹוכֹו אֹות ֹוויּׁשאר נֹותנים ּבע ֹולם ,  הֹול ׁשהּוא  עד . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ּבני ׁשאר  עם  הּדּינים  ּבמ ֹוׁשב אֹות ֹו ּדנים  י ֹוׁשב, ׁשהּוא עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבק ֹולר.

מהּדין הּדין. נּצֹול הרי - סנגֹור לֹו נמצא ׁשּכת ּובאם  זהּו לג ). (איוב ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ויחּנּנּו י ׁשרֹו לאדם לה ּגיד אלף  מּני אחד מליץ מלא עליו  יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻאם

ה ּסנגֹור? הּוא  מי וגֹו'. ע "ב )ו ּיאמר קכ "ו ּכׁשרים(דף  מעׂשים אּלה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עליוׁשע ֹומדים  י ּמצא  לא  ואם  להם . ׁשּמצטר ּבׁשעה האדם  על  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ׁשעה ּבא ֹותּה מהעֹולם . להסּתּלק  מה ּדין  התחּיב הרי  - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָסנגֹור

ׁשנים אליו  ׁשּבאים רֹואה  עיניו, ׁשּמרים עד ,ה ּמל ּבק ֹולר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשּׁשֹוכב

מּפיו , ּׁשהֹוציא מה  וכל ה ּזה , ּבעֹולם  ּׁשעׂשה מה  ּכל לפניו  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכֹותבים 

ּדין ׁשּכתּוב(חשבון )ונֹותן זהּו לפניו. וכֹותבים הּכל ד )על ּכי(עמוס  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

מֹודה והּוא וג ֹו'. ּׂשחֹו מה  לאדם  ּומּגיד רּוח  ּוברא הרים  י ֹוצר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה ּנה

ֲֵֶעליהם .

הּׁשכינה : קֹול - הּטחנה ְֲִַַַָָקֹול

הקודש בלשון חדש  איכה )ובזוהר על הנעלם  מדרש  חדש  ּבׁשפל(זוהר  :ְִַ

הּטחנה  יב )ק ֹול  הּׁשכינה,(קהלת  ק ֹול  - הּטחנה ק ֹול  אחר , ּדבר - ְֲֲִֵַַַַַַָָָָָ

עליה. ׁשּיׁשּגיח מי ואין ׁשֹובבים , ּבנים ׁשּובּו י ֹום  ּבכל  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּצֹווחת 
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מדידהליר לשון הוא  בת, נקרא השפע ידת

והצמצום הגבול  על  הרמז  ביחזקאל  כמבואר 

וזהו  לרצונו. ומצמצם עושה אחד שכל  ומדידה

לו  שהיה שמה, ובכל  לאברהם היה בת הרמז 

כל כלול  שהוא  בת במלת הרמוז  ממדה שפע

הנ "ל . המדות

בישראל וכן לטוב אותו ומעורר  הבן  על  האב רחמי
בתשובה  לחזור התעוררת בא 

לוי אבות )ובקדושת  תלמידים(מסכת  חמשה :

סוד בור  אליעזר , רבי זכאי . בן  יוחנן לרבן היו

אשר יהושע, רבי  טיפה. מאבד ילדתו.שאינו י

י ) משנה  ב פרק קול(אבות  בת יום בכל הנה  כי

שאין  הגם שובבים , בנים שובו ואומרת יוצאת

בזה יש כן פי על אף הכרוזים, אלו שומעין  אנו

האב כמו עצמו מעורר שאדם תועלת

בדרך הולך  הבן שאין הגם הבן שמעורר

ומעורר  הבן על  האב רחמי מקום  מכל  הטוב,

לחזור  התעוררת  בא בישראל וכן  לטוב אותו

ז "ל בתשובה חכמינו שאמרו וזה טו.). (חגיגה

מן בתשובה יתעורר שלא דהיינו מאחר , חוץ 

בתשובה חוזר  היה אלו בודאי אבל שמים,

נדח , ממנו ידח  שלא  ממנו מקבלין היו מעצמו

אבל התשובה, בפני העומד  דבר  לך אין כי 

מתעורר ישראל  התעוררתכל  בזה  ים

ע"כ .**לשוב ...

לתשובה להתעוררות  הזוהר מכוח  מעשיות סיפורי 

א. דקותסיפור  שתי אחת פעם לישראל חוק  לימוד 

בתשובה : וחזר 

והתקרב  גויה עם  והלך שפקר באדם  מעשה

"חק לו הביא בתשובה שחזר וחבירו לנוצרים ,

בחיים פעם שאולי וחשב במתנה, לישראל "

ללא נתפס  אדם אותו עליו. הדבר  ויפעל יעיין

ישראל , לארץ  חזרה אותו ושלחו וויזה, רישיון

[הביזנס] העסק  וכל והגויה שבור , הביתה ובא 

יאוש ומתוך הברית, בארצות - מאחור  נשארו

לו  שהביא  לישראל " "חק  בספר  וקרא ישב

הזוהר בלשון שם  וקרא  שמות, בפרשת חבירו

מאד ,ונתעורר נכריה אשה עוון חומר את

שנסע עד בתשובה ולחזור לבכות והתחיל 

טלפן ומשם  , הרבה שם  ובכה המערבי  לכותל 

ובכו  ובא בא", בכותל , "אני לו ואמר לחבירו

הדבר חומרת את שהבין שלאחר וסיפר יחדיו.

נקיון עבודות היה ושם  במקוה, לטבול  ביקש

וכך טבל . ושם  למוצא עד והלך לטבול  יכל ולא

זכה ולבסוף  שלמה, בתשובה וחזר התעורר

בטהרה. משפחה ולהקים  כשרה אשה לישא 

מוסר של קטן קטע מלימוד זכה  זה ולכל

ורואים לישראל". ב"חק  הנמצא הזוהר  מתוך 

לפעול יכלו  לא רבנים שכמה בדבר שאפילו

העיר דקות  בכמה זוהר מעט לימוד  אבל עליו,

הרשב"י  מכח נטהרה ונשמתו מתרדמתו אותו

כתבהקדוש . אשר עמודים 3 של מכתב [ובידי

ותקחו  תראו זה]. בענין תשובה בעל אותו לי

אדם לבן לעשות  יכול זוהר שקצת  מה מוסר

חשוב כמה ולכן זי'ע . הרשב'י כוח גדול וכמה

אותו, לזכות בכדי זוהר לחבירו אחד כל שיתן

לחשבונו. נזקף והכל הוא, לזכותו יהיה זה וכל 

אשר לישראל", חוק  "לקט סדרתי זה ובעבור

עלה לא אמנם  והרמב"ם. והמוסר הזוהר רק  בו

על רק  ויצא התורה, כל על להוציא בידי

ותושלם לכך תורם ויימצא והלואי בראשית ,

של הזוהר ענייני כל הדפסתי וגם המלאכה.

על שמדבר תצווה עד  שמות  מפרשת החוק 

מכח לעשות  התעוררתי זה וכל  הברית . פגם

הברית . תיקון על לישראל" ב"חק  שלמדתי

תיקון בעניין  עמודים  מאלף יותר נדפסו

300 שמות ועל  בראשית, על הברית

להמשיך יכולתי לא לדאבוני  אבל  עמודים .

תקציב. מחוסר 

לימוד נחיצות  גודל  נודע  כאשר ועתה

ברחמים נגאל  ידו על  דרק  הקדוש , הזוהר

והזוהר" ישראל  וב"גדולי הזוהר " ב"אור  כמובא

החוגים מכל הדורות וגדולי הצדיקים  דברי

ממש . והעדות 

כמעשהו ** לאיש תשלם  אתה כי  החסד  ה' ולך וזהו (תהלים ...

הואסב,יג ) ברוך  הבורא מרצון  בא  שהוא  הגם מעשיו היה כאלו 

בהתעוררת להתחזק  פעולה בו  עושה האדם  מקום  מכל  להתעורר,

בזוהר  דאיתא וזהו  במשפט . יקומו  לא אשר  הרשעים  כן לא  הזה 

זכר  וילדה  תזריע כי  אשה יב ,ב )הקדוש  דאתעברת(ויקרא  מיומא 

כח  הוא דכר כי  דכר, להוי  אי  דילה ילידו אלא בפומא  לה  לית

שאמרו  כמו  להתחלשות  כינוי  ונקבה בו לב.)התחזקות  תש(ברכות 

דאתעברת מיומא כו' בפומא  לה  לית  שאמר וזה  כנקבה . כחו 

הוא התגברות  שזה  דכר רק  בפומא לה  לית  כן אם  הטפה, וקיבלה

שכרו יבוא ובזה התעוררת  בזה לאיש  עצמו  שמחזיק האדם כח

ורבי יוכיח. משמים  אמר אליעזר  רבי  והנה  לו. הראוי האמיתי

קול . בבת  משגיחין אין השיב ע "ב )יהושע  נט הוא ,(ב"מ  דפלוגתא

יהושע ור' משמים. שבא בהתעוררת  להבורא עבד אליעזר שר'

שיעבוד ראוי נולד שאדם מה כן  ואם  התורה, לנו  נתן שכבר השיב

בור  אליעזר רבי  שאמר  וזהו מעצמו . דלתתא בהתעוררת  מעצמו 

ור' התעוררת. של הזרעיות  טפה  כלומר טפה, מאבד שאינו  סיד

ידי על  ולא  בעצמו  הוא שהוליד  מה  פירוש  יולדתו , אשרי יהושע 

עכ"ל . דלעילא , התעוררת 

ממש של  מהפיכה דנעשתה  דרא ואכשר

ישראל וכל  העולמי ", הזוהר  "מפעל  ידי על 

עצום חשק  מתמלאים  גדולם  ועד מקטנם 

שואלים וכולם  הקדוש , הזוהר  ללימוד ונפלא

בזוהר הפחות  לכל ללמוד ומבקשים 

שיסודתו  לישראל " "חק פי על  שמסודר 

קודש , זוכהבהררי כבר  דקה  של ובלימוד

הבאלהיו  עולם  בן .ת

הוי  זי"ע , תימא  בן  יהודה רבי התנא ודברי

אזרנו  ולכן עינינו, מול  עמדו וכו' כנמר  עז

חלצינו הזוהרכגבר את  בס"ד לאור  והוצאנו

לישראל" "חק  סדר על  וחילקנו המבואר ,

שרוצה ומי בחינם . מדרשים לבתי אותם 

052-765-1911 יתקשר : מדרשים  לבתי לקבל 

אותי!!! תפסת 

ב . סיפור

זוהר עותקים  מיליון חצי שהדפסנו אחרי

אביב  לתל חוברות 70.000 שלחנו מ"ח , תיקון

פעם - קומות, 7 של  בבנין אגד בתחנת  לחלק

לא חילוני, אני לנו, ואומר אחד, לנו מטלפן

אוכל כיפור , יום  לא פסח , לא  שבת , לא שומר,

רח "ל, ועוד, ונתנו חזיר אגד בתחנת  כאן הייתי 

אחד פעם בו  וקראתי מ "ח תיקון חוברת  לי

לי  וצועק  התעוררתי, ומיד דקות, כמה

יהודי  הולך  אני מהיום אותי!!! תפסת  בטלפון,

ומצוות !!! תורה שומר כשר

ג. סיפור

הגדולים הרבים  ממזכי ים  מבת גבריאל  הרב

לו  שיש  לנו, מספר העולמי, הזוהר  מפעל  של 

עד לגמרי היהדות  מדרך  נפל  שאחיו חבר

רח "ל . חזיר כבר  שאוכל 

את לו שיתן לחבירו אמר  גבריאל  הרב

לתיקון גדולה סגולה  זה כי מ"ח , התיקון

אחת. פעם  ויקרא הנשמה, ולטהרת

אחת, פעם התיקון את  שקרא  אחרי

על קיבלתי  לאחיו ואמר לתשובה לבו נפתח 

תורה שומר  כשר יהודי  להיות  עצמי

שזכיתי!!! ב"ה ומצוות,

תרגום עם  זוהר  עולם  לאור  יצאו ב"ה

לזרז לבד, הקודש  בלשון וגם הקודש  לשון

אופנים , מיני בכל  הקדוש  הזוהר ולגלות

ולזכות הקטנים , עם  גדולים  בו שיהגו

מתחברת שהשכינה  הקודש  בלשון ללמוד

הקדושות והאדרות  כיס , מהדורת  וכן בו,

לנצל שזכו מרבים  כבר  ששמעתי כיס בגודל 

הרבה ויש  ובדרכים , לבנק בתור הזמן  את

בבנק בתור שחיכו שיהודים  מעשיות 

ראו  שם  שהיה הזוהר  בתיקוני למדו ובנתיים

לבקשתם והסכימו בפרנסה גדולות  ישועות 

בעיות.בלי

האיך הלבבות, ומפעים  לראות תענוג ממש

ובתי  הכנסיות  בתי בכל  היהודים כל  נתחברו

שבת כל  ובפרט  יום כל ללמוד המדרשות,

קודש בשבת הלימוד מעלת [שכידוע  קודש 

שעה הקדוש  זוהר  ולימוד  אלף, כפול  עולה

אלף קודש בשבת  ושעה לשנה, עולה בחול 

עולה שמחה מתוך הוא  הלימוד וכאשר שנה,

– שנה מליון מאה ובצער שנה , מליון לערך

הזוהר בסדר שעה] של  ערכה ספר ראה

מספ בחק , תפילה,המסודר כל  אחר דקות ר 

התפילות. ובין

לא מדוע  תירוץ יהודי לשום אין וכעת

חברים ישראל  כל אלא הקדוש , זוהר ילמוד

ומקיימים הקדוש  זוהר  ולומדים  מקשיבים 

ע "ה, רבינו משה מפי חיים , אלוקים  דברי

ברחמי"שאמר : גלותא מן יפקון  דא "בספרא

קכ "ד ) נשא מהימנא אמן.(רעיא בימינו במהרה ,
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 ַהַרְׁשִּב“י קֹוֵבַע:
ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים

ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ּדַ

יס ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ  ִמיְליֹוֵני ּדַ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ ְלַחּלְ

כוּת  ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ וַּכל ְלַחׁשְ יּ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
ֶכֶסף ָקָטן? כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

מדידהליר לשון הוא  בת, נקרא השפע ידת

והצמצום הגבול  על  הרמז  ביחזקאל  כמבואר 

וזהו  לרצונו. ומצמצם עושה אחד שכל  ומדידה

לו  שהיה שמה, ובכל  לאברהם היה בת הרמז 

כל כלול  שהוא  בת במלת הרמוז  ממדה שפע

הנ "ל . המדות

בישראל וכן לטוב אותו ומעורר  הבן  על  האב רחמי
בתשובה  לחזור התעוררת בא 

לוי אבות )ובקדושת  תלמידים(מסכת  חמשה :

סוד בור  אליעזר , רבי זכאי . בן  יוחנן לרבן היו

אשר יהושע, רבי  טיפה. מאבד ילדתו.שאינו י

י ) משנה  ב פרק קול(אבות  בת יום בכל הנה  כי

שאין  הגם שובבים , בנים שובו ואומרת יוצאת

בזה יש כן פי על אף הכרוזים, אלו שומעין  אנו

האב כמו עצמו מעורר שאדם תועלת

בדרך הולך  הבן שאין הגם הבן שמעורר

ומעורר  הבן על  האב רחמי מקום  מכל  הטוב,

לחזור  התעוררת  בא בישראל וכן  לטוב אותו

ז "ל בתשובה חכמינו שאמרו וזה טו.). (חגיגה

מן בתשובה יתעורר שלא דהיינו מאחר , חוץ 

בתשובה חוזר  היה אלו בודאי אבל שמים,

נדח , ממנו ידח  שלא  ממנו מקבלין היו מעצמו

אבל התשובה, בפני העומד  דבר  לך אין כי 

מתעורר ישראל  התעוררתכל  בזה  ים

ע"כ .**לשוב ...

לתשובה להתעוררות  הזוהר מכוח  מעשיות סיפורי 

א. דקותסיפור  שתי אחת פעם לישראל חוק  לימוד 

בתשובה : וחזר 

והתקרב  גויה עם  והלך שפקר באדם  מעשה

"חק לו הביא בתשובה שחזר וחבירו לנוצרים ,

בחיים פעם שאולי וחשב במתנה, לישראל "

ללא נתפס  אדם אותו עליו. הדבר  ויפעל יעיין

ישראל , לארץ  חזרה אותו ושלחו וויזה, רישיון

[הביזנס] העסק  וכל והגויה שבור , הביתה ובא 

יאוש ומתוך הברית, בארצות - מאחור  נשארו

לו  שהביא  לישראל " "חק  בספר  וקרא ישב

הזוהר בלשון שם  וקרא  שמות, בפרשת חבירו

מאד ,ונתעורר נכריה אשה עוון חומר את

שנסע עד בתשובה ולחזור לבכות והתחיל 

טלפן ומשם  , הרבה שם  ובכה המערבי  לכותל 

ובכו  ובא בא", בכותל , "אני לו ואמר לחבירו

הדבר חומרת את שהבין שלאחר וסיפר יחדיו.

נקיון עבודות היה ושם  במקוה, לטבול  ביקש

וכך טבל . ושם  למוצא עד והלך לטבול  יכל ולא

זכה ולבסוף  שלמה, בתשובה וחזר התעורר

בטהרה. משפחה ולהקים  כשרה אשה לישא 

מוסר של קטן קטע מלימוד זכה  זה ולכל

ורואים לישראל". ב"חק  הנמצא הזוהר  מתוך 

לפעול יכלו  לא רבנים שכמה בדבר שאפילו

העיר דקות  בכמה זוהר מעט לימוד  אבל עליו,

הרשב"י  מכח נטהרה ונשמתו מתרדמתו אותו

כתבהקדוש . אשר עמודים 3 של מכתב [ובידי

ותקחו  תראו זה]. בענין תשובה בעל אותו לי

אדם לבן לעשות  יכול זוהר שקצת  מה מוסר

חשוב כמה ולכן זי'ע . הרשב'י כוח גדול וכמה

אותו, לזכות בכדי זוהר לחבירו אחד כל שיתן

לחשבונו. נזקף והכל הוא, לזכותו יהיה זה וכל 

אשר לישראל", חוק  "לקט סדרתי זה ובעבור

עלה לא אמנם  והרמב"ם. והמוסר הזוהר רק  בו

על רק  ויצא התורה, כל על להוציא בידי

ותושלם לכך תורם ויימצא והלואי בראשית ,

של הזוהר ענייני כל הדפסתי וגם המלאכה.

על שמדבר תצווה עד  שמות  מפרשת החוק 

מכח לעשות  התעוררתי זה וכל  הברית . פגם

הברית . תיקון על לישראל" ב"חק  שלמדתי

תיקון בעניין  עמודים  מאלף יותר נדפסו

300 שמות ועל  בראשית, על הברית

להמשיך יכולתי לא לדאבוני  אבל  עמודים .

תקציב. מחוסר 

לימוד נחיצות  גודל  נודע  כאשר ועתה

ברחמים נגאל  ידו על  דרק  הקדוש , הזוהר

והזוהר" ישראל  וב"גדולי הזוהר " ב"אור  כמובא

החוגים מכל הדורות וגדולי הצדיקים  דברי

ממש . והעדות 

כמעשהו ** לאיש תשלם  אתה כי  החסד  ה' ולך וזהו (תהלים ...

הואסב,יג ) ברוך  הבורא מרצון  בא  שהוא  הגם מעשיו היה כאלו 

בהתעוררת להתחזק  פעולה בו  עושה האדם  מקום  מכל  להתעורר,

בזוהר  דאיתא וזהו  במשפט . יקומו  לא אשר  הרשעים  כן לא  הזה 

זכר  וילדה  תזריע כי  אשה יב ,ב )הקדוש  דאתעברת(ויקרא  מיומא 

כח  הוא דכר כי  דכר, להוי  אי  דילה ילידו אלא בפומא  לה  לית

שאמרו  כמו  להתחלשות  כינוי  ונקבה בו לב.)התחזקות  תש(ברכות 

דאתעברת מיומא כו' בפומא  לה  לית  שאמר וזה  כנקבה . כחו 

הוא התגברות  שזה  דכר רק  בפומא לה  לית  כן אם  הטפה, וקיבלה

שכרו יבוא ובזה התעוררת  בזה לאיש  עצמו  שמחזיק האדם כח

ורבי יוכיח. משמים  אמר אליעזר  רבי  והנה  לו. הראוי האמיתי

קול . בבת  משגיחין אין השיב ע "ב )יהושע  נט הוא ,(ב"מ  דפלוגתא

יהושע ור' משמים. שבא בהתעוררת  להבורא עבד אליעזר שר'

שיעבוד ראוי נולד שאדם מה כן  ואם  התורה, לנו  נתן שכבר השיב

בור  אליעזר רבי  שאמר  וזהו מעצמו . דלתתא בהתעוררת  מעצמו 

ור' התעוררת. של הזרעיות  טפה  כלומר טפה, מאבד שאינו  סיד

ידי על  ולא  בעצמו  הוא שהוליד  מה  פירוש  יולדתו , אשרי יהושע 

עכ"ל . דלעילא , התעוררת 

ממש של  מהפיכה דנעשתה  דרא ואכשר

ישראל וכל  העולמי ", הזוהר  "מפעל  ידי על 

עצום חשק  מתמלאים  גדולם  ועד מקטנם 

שואלים וכולם  הקדוש , הזוהר  ללימוד ונפלא

בזוהר הפחות  לכל ללמוד ומבקשים 

שיסודתו  לישראל " "חק פי על  שמסודר 

קודש , זוכהבהררי כבר  דקה  של ובלימוד

הבאלהיו  עולם  בן .ת

הוי  זי"ע , תימא  בן  יהודה רבי התנא ודברי

אזרנו  ולכן עינינו, מול  עמדו וכו' כנמר  עז

חלצינו הזוהרכגבר את  בס"ד לאור  והוצאנו

לישראל" "חק  סדר על  וחילקנו המבואר ,

שרוצה ומי בחינם . מדרשים לבתי אותם 

052-765-1911 יתקשר : מדרשים  לבתי לקבל 

אותי!!! תפסת 

ב . סיפור

זוהר עותקים  מיליון חצי שהדפסנו אחרי

אביב  לתל חוברות 70.000 שלחנו מ"ח , תיקון

פעם - קומות, 7 של  בבנין אגד בתחנת  לחלק

לא חילוני, אני לנו, ואומר אחד, לנו מטלפן

אוכל כיפור , יום  לא פסח , לא  שבת , לא שומר,

רח "ל, ועוד, ונתנו חזיר אגד בתחנת  כאן הייתי 

אחד פעם בו  וקראתי מ "ח תיקון חוברת  לי

לי  וצועק  התעוררתי, ומיד דקות, כמה

יהודי  הולך  אני מהיום אותי!!! תפסת  בטלפון,

ומצוות !!! תורה שומר כשר

ג. סיפור

הגדולים הרבים  ממזכי ים  מבת גבריאל  הרב

לו  שיש  לנו, מספר העולמי, הזוהר  מפעל  של 

עד לגמרי היהדות  מדרך  נפל  שאחיו חבר

רח "ל . חזיר כבר  שאוכל 

את לו שיתן לחבירו אמר  גבריאל  הרב

לתיקון גדולה סגולה  זה כי מ"ח , התיקון

אחת. פעם  ויקרא הנשמה, ולטהרת

אחת, פעם התיקון את  שקרא  אחרי

על קיבלתי  לאחיו ואמר לתשובה לבו נפתח 

תורה שומר  כשר יהודי  להיות  עצמי

שזכיתי!!! ב"ה ומצוות,

תרגום עם  זוהר  עולם  לאור  יצאו ב"ה

לזרז לבד, הקודש  בלשון וגם הקודש  לשון

אופנים , מיני בכל  הקדוש  הזוהר ולגלות

ולזכות הקטנים , עם  גדולים  בו שיהגו

מתחברת שהשכינה  הקודש  בלשון ללמוד

הקדושות והאדרות  כיס , מהדורת  וכן בו,

לנצל שזכו מרבים  כבר  ששמעתי כיס בגודל 

הרבה ויש  ובדרכים , לבנק בתור הזמן  את

בבנק בתור שחיכו שיהודים  מעשיות 

ראו  שם  שהיה הזוהר  בתיקוני למדו ובנתיים

לבקשתם והסכימו בפרנסה גדולות  ישועות 

בעיות.בלי

האיך הלבבות, ומפעים  לראות תענוג ממש

ובתי  הכנסיות  בתי בכל  היהודים כל  נתחברו

שבת כל  ובפרט  יום כל ללמוד המדרשות,

קודש בשבת הלימוד מעלת [שכידוע  קודש 

שעה הקדוש  זוהר  ולימוד  אלף, כפול  עולה

אלף קודש בשבת  ושעה לשנה, עולה בחול 

עולה שמחה מתוך הוא  הלימוד וכאשר שנה,

– שנה מליון מאה ובצער שנה , מליון לערך

הזוהר בסדר שעה] של  ערכה ספר ראה

מספ בחק , תפילה,המסודר כל  אחר דקות ר 

התפילות. ובין

לא מדוע  תירוץ יהודי לשום אין וכעת

חברים ישראל  כל אלא הקדוש , זוהר ילמוד

ומקיימים הקדוש  זוהר  ולומדים  מקשיבים 

ע "ה, רבינו משה מפי חיים , אלוקים  דברי

ברחמי"שאמר : גלותא מן יפקון  דא "בספרא

קכ "ד ) נשא מהימנא אמן.(רעיא בימינו במהרה ,
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ראובן אלבז
ר"י אור החיים

ירושלים

 אלחנן היילפרין
 אב"ד ראדאמישלא לונדון

ונשיא התאחדות קהילות החרדים

יצחק אריה לייבוש היילפרין
בן הגה"צ מהר"א שליט"א היילפרין 

אב"ד רמות

יצחק מאיר מורגנשטרן
ר"מ תורת חכם י-ם

מאיר שטרן
אב"ד מירון

שלום ארוש
ר"י חוט של חסד

ַע ִׁשעּור ָקבּוַע בֵסֶפר  הגה"צ רבני העדה החרדית פסקו, ]תשס"ב-תשס"ד[ ִלְקבֹּ
ָקׁשֹות ְּגֵזרֹות  ְלַבֵּטל  ַהֻּפְרָענּות  ִּבְפֵני  ִּכְתִריס  ֶׁשהּוא  יֹום,  ְּבָכל  ֶאָחד  ַעּמּוד   ַהּזַֹהר, 

ָוֳחָלִאים ָרִעים, ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע קֶֹדׁש ְּבָרָכה ַרָּבה ְרפּואֹות ִויׁשּועֹות ַעד ְּבִלי ַּדי.

הגה"צ ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית, ועוד: ַהַגֲאַב"ד ַרִּבי מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא, ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ִפיֵׁשר, ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש
ַרִּבי ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער, ַרִּבי מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם, ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך

הגה"צ:  ְלַחִּיים  ַחִּיים  ֵּבין  ּוְלַהְבִדיל   - זיעוכי"א  ְפִריׁש,  ָּדִניֵאל  ַרִּבי 
ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים, ַרִּבי מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך, ַרֲאַב"ד, ַרִּבי 

אּוְלַמן, הגה"צ  ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער, ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרַמן, ַרִּבי 
ֵמִאיר ֶׁשְכֵטר ְׁשִליָט"א, ועוד, )אור הזוהר(.

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
של  אחד  דף  לפחות  לקרא  עליו,  שיקבל  ישראל  איש  לכל  בזה  קוראים  אנו  עוד 
הרבה  מסוגלת  לבד  הגירסה  שאפילו  הבנתו,  כפי  אחד  כל  יום,  בכל  הקדוש  הזוהר 
מאירות  באותיות  מיוחדות,  בחוברות  )ויודפס  כידוע,  הגאולה  וקירוב  הנפש,  לטהרת 
הלימוד  ובזכות  ויום(,  יום  כל  של  שיעור  לפי  ומחולק  וקצר,  קל  בפירוש  ומלווה  עינים, 
וברחמים  בחסד  הזה,  והמר  הרע  מהגלות  נצא  הקדוש  הזוהר  בספר  והקריאה 
מגלותא. יפקון  דא  חיבורא  בגין  יוחא,  בר  שמעון  רבי  הקדוש  התנא  כמאמר  רבים, 

ושומע תפלות ישמע תפלתינו, ויקבל שועתינו, ותבא לפניו נאקתינו, וחיש לגאלינו, גאולת 
עולם בשובה ונחת בב"א. 

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר, ִּתּקּון מ"ג, מ"ח, ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד, ְּבִחָּנם! 
 ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו

 052-765-1911


