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 נ אד מראת תיר ה קר  ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹכבי 
א) כח, רות ב חדש  (זוהר

כּ ׁש האיר רי בּ א וֹ ר, קמוּ  יצחק ורבּ י נהוֹ ראי ִַ
הרים  ׁש יּ צאוּ , בּ טרם  . בּ דּ ר ללכת ה יּ וֹ ם,
מרּת תים. הבּ קר  ׁש כּ וֹ כבי ראה נהוֹ ראי, רבּ י עיניו 
ה כּ וֹ כבים  א וֹ תם  ּת ראה יצחק: רבּ י לוֹ  אמר
זמנּ ם  מ גּ יע כּ עת  אד וֹ נם , בּ יראת ׁש ּמ ר ּת תים

לז ּמ ר.

עליהם.מ עוֹ מדים אלהים  בּ ני  ׁש אוֹ תם  ִ
ׁש ּמ ׁש בּ חים  הצּ באוֹ ת ׁש אר וּ כׁש ּמ סיּ מים
ּת רוּ עה, ּת וֹ קעים אלהים בּ ני  אוֹ תם בּ לּ ילה,
בּ לּ ילה  ׁש וֹ לטים ה ּמ חנוֹ ת כּ ל וּ מתכּ נּ סים 

למקוֹ מם.

בּ בּ קר,ואז בּ יּ וֹ ם, ׁש וֹ לטים  הכּ וֹ כבים אוֹ תם ְָ
וכעת  ׁש ירה. וּ מעלים ויראים  מרּת תים 
ה זּ ה  בּ זּ מן  רבּ וֹ נם, את לׁש בּ ח זמנּ ם מ גּ יע 

ׁש כּ תוּ ב הּת רוּ עה , אוֹ תּה  לח)ׁש וֹ מעים "בּ רן(איוב 
אלהים ". בּ ני  כּ ל ו יּ ריעוּ  בקר כּ וֹ כבי  יחד

 יממאיר הק והיה והלכוּ , ְִִ
והת גּ לּ ה  המׁש  כּ ׁש יּ צא ה יּ וֹ ם.
יצחק  רבּ י לוֹ  אמר לעוֹ לם ,
ּת מהני נהוֹ ראי: לרבּ י
אדם, יצא ׁש כּ ׁש יּ צא, בּ מ ׁש . כּ ׁש הסּת כּ ל ּת י

לּמ ה  ללבן . חזר   ּכ ?ואחר 

רבּ יואי  ׁש אמר בּ דּ בר נז כּ רּת י ַַ
יצחק  ר בּ י  אמר ׁש לוֹ ם  בּ ן יוֹ סי 
ה מׁש , כּ ׁש יּ וֹ צא יהוּ דא: בּ ן 
ּת ּק יף, כּ גבר בּ תקף, יוֹ צא
מׁש קוֹ פים  עשׂ רה  ׁש לׁש  וּ בוֹ קע

רקיע. ח לּ וֹ ני  ׁש ל 

וה ּמ זּ לוֹ ת ואי המים כּ וֹ כבי  אוֹ תם בּ כל ְֵ
גבוּ רה  איז וֹ  למׁש . ּפ רט ג בּ וֹ ר, ׁש נּ קרא

הלּ ילה,עוֹ שׂ ה  ונכנס היּ וֹ ם  כּ ׁש ּמ סּת יּ ם אלּ א ? 
ׁש ל  והּמ ׁש קוֹ פים הח לּ וֹ נוֹ ת אוֹ תם  כּ ל מסּת ּת מים
י וֹ צא, והמ ׁש  היּ וֹ ם  ׁש בּ א בּ ׁש עה  הרקיע.
הּק ד וֹ ׁש , הם ס וֹ ד ׁש ל בּ אוֹ ת יּ וֹ ת ונחקק מתעּט ר
א וֹ תם  כּ ל  את כּ וֹ נס הוּ א ׁש לּ וֹ  וּ בכּ ח וּ בּת קף
החלּ וֹ נ וֹ ת, א וֹ תם  כּ ל את  וּ בוֹ קע הרקיעים,
ויוֹ צא  אוֹ תם  וּ פוֹ תח  בּ ׁש להבוֹ תיו, ונ שׂ רפים

החוּ צה.

ימ גבּ וֹ ר ׁש נּ קרא ׁש כּ תוּ בלנ וּ  יט)? (תהלים ִִַ
וכתוּ ב  ארח". לרוּ ץ כּ ג בּ וֹ ר  "י שׂ ישׂ 

ה) כּ גבּ וֹ ר (שופטים בּ גברתוֹ ". ה מׁש  "כּ צאת
כּ ׁש נּ צּ ח, אדם. הוּ א ונ וֹ צח, לּמ לחמה ׁש נּ כנס
כּ ׁש יּ וֹ צא, המׁש ,  ּכ הראׁש וֹ ן . לגוֹ נוֹ  ח וֹ זר 
גּ ב וּ רתוֹ , מרב אדם והוּ א  ׁש להבוֹ תיו , בּ וֹ  נדלקים

הראׁש וֹ ן. ל גּ ון ח וֹ זר   ּכ ואחר
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בּ ׁש ביל  וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על  אנחנ וּ  - ה וּ א  ּבּ ר ו
רבּ וֹ ננ וּ . כּ בוֹ ד

מׁש .הלכ ה ירד בּ ינתים בּ ּת וֹ רה . והתעּס קוּ  ְָ
ונעלה  מהדּ ר נעבר נהוֹ ראי, רבּ י אמר 

ניׁש ן. ולא בּ ּת וֹ רה , ונתעּס ק להר,

ד ע,זה עם זה בּ ּת וֹ רה  וּ מתעּס קים יוֹ ׁש בים ְָ
ק וּ מוּ  אוֹ מר: ׁש היה אחד קוֹ ל ׁש מעוּ 
בּ נחיריהם, ׁש נה  היׁש נים, הּת ח ּת וֹ נים  עלי וֹ נים.

להרגּ יזהתעוֹ ררוּ  רוֹ צה הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הנּ ה ! 
ׁש העוֹ לם  הּק יּ מים, העּמ וּ דים  ואוֹ תם העוֹ לם, את
עפר  ׁש ל בּ כיּ ה קוֹ ל מר ּת תים. עליהם ,  ּסמ ו
ּת מיד  ׁש ר ׁש וּ ם אחד, אריה על ׁש בּ וֹ כה א יּ לים,

הּק ד וֹ ׁש . בּ כּ ּס א

דּ בר אמר  ׁש מעּת  יצחק, לרבּ י נהוֹ ראי ?ר בּ י  ַָ

"ׁש מעּת י אמרּת י , זה  ועל ׁש מעּת י, לוֹ , אמר
הּק דוֹ ׁש  ו דּ אי  נהוֹ ראי, רבּ י אמר  בּ טני". וּת רגּ ז 

 ּוטרם בּ רו ׁש לּ וֹ , העוֹ לם את לד וּ ן  רוֹ צה ה וּ א 
ּת מיד  וּ מכריז  מתעוֹ רר, קוֹ ל הנּ ה ה דּ ין, ׁש יּ עשׂ ה
יס ּת לּ קוּ  עכ ׁש ו  הרמים  ׁש ל הרמים ו דּ אי  בּ עוֹ לם.
קוֹ ל  ׁש אמר  לזה  ּפ רט לנוּ , בּ רוּ ר  והכּ ל בּ עוֹ לם.
לא  אחד , אריה על ׁש בּ וֹ כה איּ לים עפר ׁש ל בּ כ יּ ה 

הוּ א. מה ידעּת י 
ׁש עה.אמר  לפי  בזה ידעוּ  לא נחמיה , ר בּ י  ַָ

וּ מהי בּ עוֹ לם . התגּ לּ ה מוּ עטים לימים 
אלי ׁש ע הבּ כ יּ ה  בּ ן  י ׁש מעאל ר בּ י  ׁש ל הבּ כ יּ ה ז וֹ  ? 

בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ ן ׁש ל ראׁש וֹ  על ׁש בּ כה גּ דוֹ ל, כּ הן 
ׁש ל  מכּ ּס א עברה לא הבּ כיּ ה ׁש אוֹ תּה  גּ מליאל.
נקמוֹ ת  הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש יּ עשׂ ה  עד ,ה ּמ ל

העּמ ים. בּ ׁש אר 

למערכת מכתב

הזוהר  מפעל  מערכת ומנכ"ל נשיא  מהאלמי הרב מר ראשינו עטרת ורבנו מורנו לכבוד
שליט "א ישראל להצלת העולמי  הועד ידי שעל העולמי,

ישגא. לעד שלומכם 
היום לאחר אחדים ימים כידוע עומדים  אנו
שעבר  תשע"ג , בעומר ל"ג יום והנשגב הגדול

ב"ה. לטובה . עלינו 
האדמו"ר  שאמר במה מרן את  לעדכן רציתי
הם ואלו  שתא, האי בעומר ל"ג ביום מצאנז

דבריו. תמצית 
בספר  ללמוד שברצונו אותי שאל אחד אברך
דעתי  פי על  האם יום, בכל הקדוש הזוהר
קודם ללמוד שאסור סובר שאני או מותר, זה 
מספרים כידוע  ובפוסקים  בש "ס כרסו שימלא
אברכים הרבה  שישנם  הוסיף וכן הקדושים.
מאנשים מתיראים אך זוהר  ללמוד שברצונם 

בהסתר, לומדים ולכן לומדים אותם  שיראו
מותר? הדבר  האם

שאני  מה  דעתי את  לכם לגלות רציתי לכן
לעסוק גדולה שמצוה וודאי שהנה בזה, סובר
ולדעת ללמוד וצריך הקדוש, הזוהר בתורת 
הזוהר  בתורת להגות צריך  ולכן  ה', את
בדברי  לעמוק אך בה, ילכו הדרך את  לדעת
מותר  זה וכו' האר"י ובכתבי  בעומק הקבלה 

הש "ס. כל את  יודעים שכבר לאלו  רק
שאצל ידע, אחד שכל הדברים  לפרסם ומצוה
בקרב ולהפיץ  זוהר לומדים החסידים
ונאים שמעון, ר ' של תורתו את  החסידים
טבילה על שמקפידים  לחסידים הדברים

.לשׂ דה הלכ אחד,כּ ׁש ה גּ יעוּ  ְָ
מר  יאמר יצחק, ר בּ י  אמר 
המעלּ ים  הדּ ברים מאוֹ תם
ואמר, ּפ תח ׁש מע. ׁש בּ קריאת

ו) ה'(דברים י שׂ ראל "ׁש מע
בּ ׁש עה  נוֹ ח הזּ ה הּפ סוּ ק אחד ". ה' אלהינ וּ 
לישׂ ראל, מׁש ה  אוֹ  לאביהם, יעקב בּ ני ׁש אמרוּ 
ישׂ ראל. ׁש מע א וֹ מרים העוֹ לם כּ ל עכ ׁש ו , אבל

א וֹ מרים  ישׂ ראל  ?לאיזה  
והּק דוֹ ׁש אא, מת, לא  אבינוּ  יעקב ׁש נינ וּ , ה נּ ה ֶָ

כבוֹ דוֹ  כּ ּס א   ֹבּ ת ו אוֹ ת וֹ  חתם הוּ א   ּבּ ר ו
ׁש ל  ׁש מ וֹ  ׁש ּמ יחדים בּ ניו, על עד ּת מיד להי וֹ ת
ּפ עמים. י וֹ ם בּ כל  כּ ראוּ י  הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מ וֹ  את  מיחדים וּ כׁש הם
ׁש אנ וּ  עלינ וּ , מעיד ּת היה  י שׂ ראל, ׁש מע א וֹ מרים
כּ ראוּ י. ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  ׁש מוֹ  את מיחדים

תא בּ ארבּ עה יעקב את נ וֹ טלים העה ְָ
צדדי לארבּ עת ּפ רוּ שׂ ים כּ נפים,
העליוֹ ן, הּק דוֹ ׁש  לפני אוֹ תוֹ  וּ מעלים העוֹ לם ,
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ּפ וֹ תח בּ רכוֹ ת . בּ ׁש בע  א וֹ תוֹ  וּ מבר
ה זּ ה  הזּ רע את  ׁש הוֹ ליד  האב אׁש רי ואוֹ מר: ה וּ א

כּ בּ ארץ  אביהם את ׁש ּמ עּט רים  ה בּ נים אׁש רי !! 
ּפ וֹ תחים  המים צבאוֹ ת  כּ ל העה בּ א וֹ תּה 
ועד. לעוֹ לם מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ּבּ רו ואוֹ מרים,

אפרסמוֹ ןויעקב נהר וֹ ת עשׂ ר בּ ׁש ל ׁש ה  מתעּט ר ְֲַֹ
ח וֹ מה  מ ּק פת כּ קריה ּת מיד ועוֹ מד  , ז
לדּ ין נוֹ תן ולא ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני בּ ניו  על 
אין העוֹ לם בּ ני וכל עליהם, לׁש לט  ה ּק ׁש ה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  להׁש מידם . מד )יכוֹ לים  "אל (ישעיה 
יעקב ". עבדּ י  ּת ירא

ׁש נים תח ׁש יּ ׁש  בּ דּ גמא ואמר, יה וּ דאי  ר בּ י  ַָ
ׁש בטים כּ עשׂ ר יעקב, בּ ני ׁש הם למּט ה, 

ׁש בטים  עשׂ ר  וּ ׁש נים בּ מים, העליוֹ ן  יעקב יׁש 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מ וֹ  ׁש ּמ יחדים  וּ בדּ גמא  עלי וֹ נים.
ה ּמ לאכים  מיחדים  ּכ למּט ה , ישׂ ראל  ה וּ א  ּבּ ר ו

ׁש לּ מעלה. כּ מ וֹ  והכּ ל  למעלה, ה ּק דוֹ ׁש ים
ואמר ,תח נהוֹ ראי  כט)רבּ י  אמר (שם כּ ה  "לכן  ַָ

אברהם  את  ּפ דה א ׁש ר יעקב בּ ית אל ה'

וכי יחורוּ ". ּפ ניו  עּת ה ולא  יעקב יבוֹ ׁש  ע ּת ה לא
אברהם  את ּפ דה נברא יעקב טרם ויעקב ? 

!בּ עוֹ לם  

את אא מ ּפ ילים  ׁש היוּ  בּ ׁש עה וּ ראה, בּ א ֶָ
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  כּ שׂ דּ ים , בּ אוּ ר אברהם
את  הצּ ילוּ  ואמר: ׁש לּ וֹ  הּפ מליא את כּ נּ ס ה וּ א

אהוּ בי. ׁש הוּ א  ׁש לּ וֹ , ה רפה  ֹמּת ו אברהם

מ ּמ נּ וּ אמר יצא הרי הוּ א:  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ְָ
הרייׁש מעאל  ה וּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר  ! 

יצחק  מּמ נּ וּ  הרייצא הוּ א:  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  אמרוּ  ! 
עשׂ ו מ ּמ נּ וּ  הרייצא  ה וּ א:  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אמר  ! 
יעקב  מ ּמ נּ וּ  יעקב יצא ׁש בּ זכוּ ת  ודּ אי הרי  אמרוּ : ! 

אברהם ", את ּפ דה "אׁש ר אמר, זה ועל ינּ צל .
אברהם. נ צּ וֹ ל ׁש בּ זכוּ תוֹ 

מיׁש אל אמר חנניה את ׁש כּ פת וּ  בּ ׁש עה ר בּ י , ַָ
הא ׁש  כּ בׁש ן   ֹלתו אוֹ תם ׁש יּ ּפ יל וּ  ועזריה

אמר חנניה קיח)היּ וֹ קדת, אירא (תהלים לא  לי "ה ' 
אמר  מיׁש אל אדם". לי  יּ עשׂ ה ל )מה  "ואּת ה (ירמיה 

 אּת כּ י  ישׂ ראל ּת חת ואל  יעקב עבדּ י  ּת ירא  אל
וגוֹ '. י שׂ ראל" "ׁש מע אמר, עזריה  ה'". נאם אני 

ה וּ א,אמר  ּבּ רו מד )ה ּק דוֹ ׁש  יאמר (ישעיה "זה  ַָ
לא  לי  "ה' ׁש אמר  חנניה , זה - אני " לה '
מי ׁש אל, זה - יעקב" בׁש ם יקרא "וזה  אירא ".

י עבדּ י  ּת ירא אל "ואּת ה "וּ בׁש ם ׁש אמר עקב". 
"ׁש מע  ׁש אמר עזריה, זה - יכנּ ה" ישׂ ראל 
עּת ה  ולא יעקב יבוֹ ׁש  עּת ה "לא וכ וּ '. ישׂ ראל "

יחורוּ ". ּפ ניו 

עּמ הם ולה  דניּ אל  היה אמר,לא דנ יּ אל א לּ א ? ְָָ
ׁש לּ וֹ , האליל כּ ׁש ם בּ לטׁש אצּ ר , נקרא אני

ד )ׁש נּ אמר כוּ ',(דניאל  אלהי" כּ ׁש ם "בּ לטׁש אצּ ר  
ב )וכתוּ ב ּפ ניו(שם על נפל נבוּ כדנ צּ ר  הּמ ל "אז  

אמר, ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  לדניּ אל". והׁש ּת חוה
היה  ולא   הל בּ אׁש ". ּת שׂ רפוּ ן  אלהיהם "ּפ סילי 

עּמ הם.

לא ׁש מה ׁש נּ פלוּ  ועזריה  מיׁש אל חנניה ?ראוּ  ָ
גּ וּ פם  את הּפ ילוּ  הצּ פר דּ עים אמרוּ , אלּ א
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ מאמר וֹ  למצרים, להרע כּ די בּ א ׁש 
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בּ ׁש ביל  וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על  אנחנ וּ  - ה וּ א  ּבּ ר ו
רבּ וֹ ננ וּ . כּ בוֹ ד

מׁש .הלכ ה ירד בּ ינתים בּ ּת וֹ רה . והתעּס קוּ  ְָ
ונעלה  מהדּ ר נעבר נהוֹ ראי, רבּ י אמר 

ניׁש ן. ולא בּ ּת וֹ רה , ונתעּס ק להר,

ד ע,זה עם זה בּ ּת וֹ רה  וּ מתעּס קים יוֹ ׁש בים ְָ
ק וּ מוּ  אוֹ מר: ׁש היה אחד קוֹ ל ׁש מעוּ 
בּ נחיריהם, ׁש נה  היׁש נים, הּת ח ּת וֹ נים  עלי וֹ נים.

להרגּ יזהתעוֹ ררוּ  רוֹ צה הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הנּ ה ! 
ׁש העוֹ לם  הּק יּ מים, העּמ וּ דים  ואוֹ תם העוֹ לם, את
עפר  ׁש ל בּ כיּ ה קוֹ ל מר ּת תים. עליהם ,  ּסמ ו
ּת מיד  ׁש ר ׁש וּ ם אחד, אריה על ׁש בּ וֹ כה א יּ לים,

הּק ד וֹ ׁש . בּ כּ ּס א

דּ בר אמר  ׁש מעּת  יצחק, לרבּ י נהוֹ ראי ?ר בּ י  ַָ

"ׁש מעּת י אמרּת י , זה  ועל ׁש מעּת י, לוֹ , אמר
הּק דוֹ ׁש  ו דּ אי  נהוֹ ראי, רבּ י אמר  בּ טני". וּת רגּ ז 

 ּוטרם בּ רו ׁש לּ וֹ , העוֹ לם את לד וּ ן  רוֹ צה ה וּ א 
ּת מיד  וּ מכריז  מתעוֹ רר, קוֹ ל הנּ ה ה דּ ין, ׁש יּ עשׂ ה
יס ּת לּ קוּ  עכ ׁש ו  הרמים  ׁש ל הרמים ו דּ אי  בּ עוֹ לם.
קוֹ ל  ׁש אמר  לזה  ּפ רט לנוּ , בּ רוּ ר  והכּ ל בּ עוֹ לם.
לא  אחד , אריה על ׁש בּ וֹ כה איּ לים עפר ׁש ל בּ כ יּ ה 

הוּ א. מה ידעּת י 
ׁש עה.אמר  לפי  בזה ידעוּ  לא נחמיה , ר בּ י  ַָ

וּ מהי בּ עוֹ לם . התגּ לּ ה מוּ עטים לימים 
אלי ׁש ע הבּ כ יּ ה  בּ ן  י ׁש מעאל ר בּ י  ׁש ל הבּ כ יּ ה ז וֹ  ? 

בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ ן ׁש ל ראׁש וֹ  על ׁש בּ כה גּ דוֹ ל, כּ הן 
ׁש ל  מכּ ּס א עברה לא הבּ כיּ ה ׁש אוֹ תּה  גּ מליאל.
נקמוֹ ת  הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש יּ עשׂ ה  עד ,ה ּמ ל

העּמ ים. בּ ׁש אר 

למערכת מכתב

הזוהר  מפעל  מערכת ומנכ"ל נשיא  מהאלמי הרב מר ראשינו עטרת ורבנו מורנו לכבוד
שליט "א ישראל להצלת העולמי  הועד ידי שעל העולמי,

ישגא. לעד שלומכם 
היום לאחר אחדים ימים כידוע עומדים  אנו
שעבר  תשע"ג , בעומר ל"ג יום והנשגב הגדול

ב"ה. לטובה . עלינו 
האדמו"ר  שאמר במה מרן את  לעדכן רציתי
הם ואלו  שתא, האי בעומר ל"ג ביום מצאנז

דבריו. תמצית 
בספר  ללמוד שברצונו אותי שאל אחד אברך
דעתי  פי על  האם יום, בכל הקדוש הזוהר
קודם ללמוד שאסור סובר שאני או מותר, זה 
מספרים כידוע  ובפוסקים  בש "ס כרסו שימלא
אברכים הרבה  שישנם  הוסיף וכן הקדושים.
מאנשים מתיראים אך זוהר  ללמוד שברצונם 

בהסתר, לומדים ולכן לומדים אותם  שיראו
מותר? הדבר  האם

שאני  מה  דעתי את  לכם לגלות רציתי לכן
לעסוק גדולה שמצוה וודאי שהנה בזה, סובר
ולדעת ללמוד וצריך הקדוש, הזוהר בתורת 
הזוהר  בתורת להגות צריך  ולכן  ה', את
בדברי  לעמוק אך בה, ילכו הדרך את  לדעת
מותר  זה וכו' האר"י ובכתבי  בעומק הקבלה 

הש "ס. כל את  יודעים שכבר לאלו  רק
שאצל ידע, אחד שכל הדברים  לפרסם ומצוה
בקרב ולהפיץ  זוהר לומדים החסידים
ונאים שמעון, ר ' של תורתו את  החסידים
טבילה על שמקפידים  לחסידים הדברים

.לשׂ דה הלכ אחד,כּ ׁש ה גּ יעוּ  ְָ
מר  יאמר יצחק, ר בּ י  אמר 
המעלּ ים  הדּ ברים מאוֹ תם
ואמר, ּפ תח ׁש מע. ׁש בּ קריאת

ו) ה'(דברים י שׂ ראל "ׁש מע
בּ ׁש עה  נוֹ ח הזּ ה הּפ סוּ ק אחד ". ה' אלהינ וּ 
לישׂ ראל, מׁש ה  אוֹ  לאביהם, יעקב בּ ני ׁש אמרוּ 
ישׂ ראל. ׁש מע א וֹ מרים העוֹ לם כּ ל עכ ׁש ו , אבל

א וֹ מרים  ישׂ ראל  ?לאיזה  
והּק דוֹ ׁש אא, מת, לא  אבינוּ  יעקב ׁש נינ וּ , ה נּ ה ֶָ

כבוֹ דוֹ  כּ ּס א   ֹבּ ת ו אוֹ ת וֹ  חתם הוּ א   ּבּ ר ו
ׁש ל  ׁש מ וֹ  ׁש ּמ יחדים בּ ניו, על עד ּת מיד להי וֹ ת
ּפ עמים. י וֹ ם בּ כל  כּ ראוּ י  הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מ וֹ  את  מיחדים וּ כׁש הם
ׁש אנ וּ  עלינ וּ , מעיד ּת היה  י שׂ ראל, ׁש מע א וֹ מרים
כּ ראוּ י. ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  ׁש מוֹ  את מיחדים

תא בּ ארבּ עה יעקב את נ וֹ טלים העה ְָ
צדדי לארבּ עת ּפ רוּ שׂ ים כּ נפים,
העליוֹ ן, הּק דוֹ ׁש  לפני אוֹ תוֹ  וּ מעלים העוֹ לם ,
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ּפ וֹ תח בּ רכוֹ ת . בּ ׁש בע  א וֹ תוֹ  וּ מבר
ה זּ ה  הזּ רע את  ׁש הוֹ ליד  האב אׁש רי ואוֹ מר: ה וּ א

כּ בּ ארץ  אביהם את ׁש ּמ עּט רים  ה בּ נים אׁש רי !! 
ּפ וֹ תחים  המים צבאוֹ ת  כּ ל העה בּ א וֹ תּה 
ועד. לעוֹ לם מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ּבּ רו ואוֹ מרים,

אפרסמוֹ ןויעקב נהר וֹ ת עשׂ ר בּ ׁש ל ׁש ה  מתעּט ר ְֲַֹ
ח וֹ מה  מ ּק פת כּ קריה ּת מיד ועוֹ מד  , ז
לדּ ין נוֹ תן ולא ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני בּ ניו  על 
אין העוֹ לם בּ ני וכל עליהם, לׁש לט  ה ּק ׁש ה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  להׁש מידם . מד )יכוֹ לים  "אל (ישעיה 
יעקב ". עבדּ י  ּת ירא

ׁש נים תח ׁש יּ ׁש  בּ דּ גמא ואמר, יה וּ דאי  ר בּ י  ַָ
ׁש בטים כּ עשׂ ר יעקב, בּ ני ׁש הם למּט ה, 

ׁש בטים  עשׂ ר  וּ ׁש נים בּ מים, העליוֹ ן  יעקב יׁש 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מ וֹ  ׁש ּמ יחדים  וּ בדּ גמא  עלי וֹ נים.
ה ּמ לאכים  מיחדים  ּכ למּט ה , ישׂ ראל  ה וּ א  ּבּ ר ו

ׁש לּ מעלה. כּ מ וֹ  והכּ ל  למעלה, ה ּק דוֹ ׁש ים
ואמר ,תח נהוֹ ראי  כט)רבּ י  אמר (שם כּ ה  "לכן  ַָ

אברהם  את  ּפ דה א ׁש ר יעקב בּ ית אל ה'

וכי יחורוּ ". ּפ ניו  עּת ה ולא  יעקב יבוֹ ׁש  ע ּת ה לא
אברהם  את ּפ דה נברא יעקב טרם ויעקב ? 

!בּ עוֹ לם  

את אא מ ּפ ילים  ׁש היוּ  בּ ׁש עה וּ ראה, בּ א ֶָ
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  כּ שׂ דּ ים , בּ אוּ ר אברהם
את  הצּ ילוּ  ואמר: ׁש לּ וֹ  הּפ מליא את כּ נּ ס ה וּ א

אהוּ בי. ׁש הוּ א  ׁש לּ וֹ , ה רפה  ֹמּת ו אברהם

מ ּמ נּ וּ אמר יצא הרי הוּ א:  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ְָ
הרייׁש מעאל  ה וּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר  ! 

יצחק  מּמ נּ וּ  הרייצא הוּ א:  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  אמרוּ  ! 
עשׂ ו מ ּמ נּ וּ  הרייצא  ה וּ א:  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אמר  ! 
יעקב  מ ּמ נּ וּ  יעקב יצא ׁש בּ זכוּ ת  ודּ אי הרי  אמרוּ : ! 

אברהם ", את ּפ דה "אׁש ר אמר, זה ועל ינּ צל .
אברהם. נ צּ וֹ ל ׁש בּ זכוּ תוֹ 

מיׁש אל אמר חנניה את ׁש כּ פת וּ  בּ ׁש עה ר בּ י , ַָ
הא ׁש  כּ בׁש ן   ֹלתו אוֹ תם ׁש יּ ּפ יל וּ  ועזריה

אמר חנניה קיח)היּ וֹ קדת, אירא (תהלים לא  לי "ה ' 
אמר  מיׁש אל אדם". לי  יּ עשׂ ה ל )מה  "ואּת ה (ירמיה 

 אּת כּ י  ישׂ ראל ּת חת ואל  יעקב עבדּ י  ּת ירא  אל
וגוֹ '. י שׂ ראל" "ׁש מע אמר, עזריה  ה'". נאם אני 

ה וּ א,אמר  ּבּ רו מד )ה ּק דוֹ ׁש  יאמר (ישעיה "זה  ַָ
לא  לי  "ה' ׁש אמר  חנניה , זה - אני " לה '
מי ׁש אל, זה - יעקב" בׁש ם יקרא "וזה  אירא ".

י עבדּ י  ּת ירא אל "ואּת ה "וּ בׁש ם ׁש אמר עקב". 
"ׁש מע  ׁש אמר עזריה, זה - יכנּ ה" ישׂ ראל 
עּת ה  ולא יעקב יבוֹ ׁש  עּת ה "לא וכ וּ '. ישׂ ראל "

יחורוּ ". ּפ ניו 

עּמ הם ולה  דניּ אל  היה אמר,לא דנ יּ אל א לּ א ? ְָָ
ׁש לּ וֹ , האליל כּ ׁש ם בּ לטׁש אצּ ר , נקרא אני

ד )ׁש נּ אמר כוּ ',(דניאל  אלהי" כּ ׁש ם "בּ לטׁש אצּ ר  
ב )וכתוּ ב ּפ ניו(שם על נפל נבוּ כדנ צּ ר  הּמ ל "אז  

אמר, ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  לדניּ אל". והׁש ּת חוה
היה  ולא   הל בּ אׁש ". ּת שׂ רפוּ ן  אלהיהם "ּפ סילי 

עּמ הם.

לא ׁש מה ׁש נּ פלוּ  ועזריה  מיׁש אל חנניה ?ראוּ  ָ
גּ וּ פם  את הּפ ילוּ  הצּ פר דּ עים אמרוּ , אלּ א
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ מאמר וֹ  למצרים, להרע כּ די בּ א ׁש 
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להם וטהרה קדושה  על ומקפידים במקוה,
זה ידי ועל רשב"י, תורת את ללמוד  נאה
ולהתקרב החסידות  לתורת  יותר  להתקרב 

יתברך. לה' יותר

ומתפלל ומיחל המצפה ידידכם דברי 
במהרה. לישועתכם 

חנו זאב שלמה הק '
יצ"ו שמש  בית עיה "ק פה החונה


