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 ר י ְֲִֵַַמע ה 
א) כט, רות  ב חדש (זוהר

בּ קיסרין.ר י היה ימיו  כּ ל  בּ וֹ ן ִַ
העם  את ראה אחד יוֹ ם
הוֹ לכים, העניּ ים ׁש היוּ  ׁש ּס וֹ רחים,
אמר, עליהם. מׁש גּ יחים ואין

לוֹ . והל קם  לכאן . ראוּ י  ה דּ ין  ודּ אי

סיכניןי בּ כפר ּפ גע דעּת וֹ . חלׁש ה אחד
ּת נּ א  ׁש ל אחד  קוֹ ל ׁש מע ונרדּ ם. בּ רּמ וֹ ן ,

ׁש א וֹ מר , הּת וֹ רה בּ ר נּ ת ׁש עוֹ סק כב )אחד "כּ י(דברים 
"קן " וכ וּ '. "לפני צּפ וֹ ר קו  יּק רא 
רחל, זוֹ  - " בּ דּ ר" תׁש וּ בה. ז וֹ  -

ד )ׁש נּ אמר  צדּ יקים (משלי "וארח  
נכ וֹ ן עד  ואוֹ ר הוֹ ל נגּה  כּ אוֹ ר 
וּ בנימין. י וֹ סף בנים, ׁש ני  ו"צדּ יקים", ה יּ וֹ ם".
וּ מאיר  הלּ ילה, כּ ל ה וֹ לכת לבנה, נקראת  והיא

יעקב. ׁש הוּ א ה יּ וֹ ם", נכוֹ ן "עד  להם

העוֹ למים."כל חי צ דּ יק  זה כּ ל  - עץ" ְָ
חיּ ים  "עץ ׁש נּ אמר  ׁש כינה, ז וֹ  "עץ"
ז וֹ  - הארץ" "על בּ ּה ". לּמ חזיקים היא
עשׂ ר  ׁש נים  זה - "אפרחים " ה ּת חּת וֹ נה. ארץ
ישׂ ראל  זה - ביצים" "אוֹ  ׁש לּ מעלה . ׁש בטים

ׁש לּ  כּ מלבּ וּ ׁש  ׁש הם רבצת ׁש לּ מּט ה, "והאם גּ וּ ף. 
את  ּת ׁש לּ ח "ׁש לּ ח וכ וּ ', האפרחים " על 

ׁש נּ אמר  נ)האם", ׁש לּ חה (ישעיה "וּ בפ ׁש עיכם  
א ּמ כם ".

אזניו,ואת " בּ וֹ ן  רבּ י הר כּ ין ."ל ּת ּק ח הבּ נים  ְֶ
זה, על  חבל  ׁש אוֹ מר: ה ּק וֹ ל את ו ׁש מע
האם  מׁש איר  ׁש חס, מי כל וּ ם. ולא אמר  לא
הּק ן, מן  מגר ׁש ת האם וּ מה ל וֹ . והוֹ ל וּ בניה

אוֹ מרת  היא בּ יתימה את ׁש החרבּת י אוֹ י ? 
האּמ וֹ ת. לבין  בני והגליתי  היכלי את  ושׂ רפּת י
הרחמן ׁש הרי  הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ירחם זה ועל

כּ אן. א לּ א נמצא אין 

כתוּ ב ועל הנּ ה  בּ ניה. על צוֹ עקת  ׁש כינה זה  ְַ
בּ ית  ׁש הם  ׁש לּ וּ חים, ׁש ני ּת ׁש לּ ח ", "ׁש לּ ח

אפלּ וּ  - ּת ׁש לּ ח " "ׁש לּ ח ׁש ני. וּ בית מאה רא ׁש וֹ ן  
אהבת   ֹּת ו גּ וֹ זליה על ח וֹ זרת ׁש אם ּפ עמים ,
לוֹ   ׁש הוֹ ל עד פעמים, כּ ּמ ה אפלּ וּ  ׁש לּ ח  בּ ניה ,
ה נּ סּת רים  הבּ נים ויּט ל ׁש לּ ּה , הּק ן  את וסוֹ תר 
אלּ א  נמצא  אין הרחמן  הרי לגּ ג, להּט ילם בּ ּק ן,
ׁש ׁש ת  מן  רגז  ׁש יּ ארי - ימים" "והארכ ּת  . ּכ
אר וחנּ וּ ן רחוּ ם  אל ה' "ה' בנים . ׁש נּ קראוּ  ימים,

וגוֹ '. אּפ ים"

אמר אמר קיסמא בּ ן  י וֹ סי  ר בּ י  אמר  חזקיּ ה ר בּ י  ַָ
הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא  ׁש מוּ אל , ר בּ י 
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מ ׁש ּפ ט,וא בּ לא  חוֹ טאים הגּ ד וֹ לים אם ּת אמר, ְִ
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם, מ ׁש ּפ ט עשׂ וּ  ׁש לּ א

בּ ׁש בילם  הענ יּ ים להרג בּ א  הענ יּ ים הוּ א אלּ א  ? 
קרוֹ בים  והם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל כּ ליו  הם
אליו, צוֹ עקים  הם לעוֹ לם, בּ א וּ כ ׁש הרעב אליו.
על  וּ מעיּ ן להם, ׁש וֹ מע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 
על  הזּ ה הצּ ער ׁש גּ רמוּ  אוֹ תם את ודן העוֹ לם ,
ׁש כּ תוּ ב  זמנּ ם , קדם העוֹ לם מן  ונסּפ ים הענ יּ ים,

כב ) כּ י(שמות "ו ׁש מעּת י  וג וֹ ' אלי" יצעק צעק "אם
ואוֹ מר אני". והרגּת י(שם)ח נּ וּ ן אּפ י "וחרה 
וגוֹ '. בּ חרב" אתכם

מןואי  וּ מסּת לּ ק נס ּפ ה יׁש  זמן , בּ א וֹ תוֹ  ְַַ
על  - מׁש ּפ ט" "בּ לא זמנּ וֹ , קדם העוֹ לם 
ׁש עוּ תוּ  ועל לאוֹ רה, הּמ ׁש ּפ ט הוֹ ציאוּ  ׁש לּ א
ׁש אינ וֹ  דּ יּ ן כּ ל יוֹ סי , רבּ י ׁש אמר  הּמ ׁש ּפ ט. וקלקלוּ 
מלמעלה, דּ ינ וֹ  מחמירין  אין הדּ ין , את  מחמיר

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  זמנּ וֹ . קדם העוֹ לם  מן  (משלי וּ מסּת לּ ק 
מׁש ּפ ט ".יג) בּ לא נסּפ ה "יׁש 

 עליוי שׂ כר וּ מקבּ ל לאמ ּת וֹ , הדּ ין את  ׁש דּ ן  מי ֵ
דּ ין ׁש דּ ן  מי  וי ׁש  ה וּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מאת
ׁש ּמ דקדּ ק  דּ יּ ן  כּ ג וֹ ן  ונתּפ שׂ , לאמּת וֹ  אמת
מכּ ין דּ ין  בּ ית ׁש לּ מדנ וּ , לרׁש ע. לזכּ וֹ ת  דּ קדּ וּ קים
סיג לעשׂ וֹ ת כּ די  הּת וֹ רה, מן ׁש לּ א ועוֹ נ ׁש ין 
מסלּ ק  והדּ יּ ן  גּ וֹ רם, ׁש הזּ מן  מּפ ני  אוֹ  ל ּת וֹ רה,
הדּ ין בּ ענין  וּ מדקדּ ק  וּ מלּ העניׁש וֹ , הדּ ין  מן  עצמ וֹ 
והוּ א  מּמ ׁש , הדּ ין  מן  אוֹ ת וֹ  לז כּ וֹ ת ּפ תח למצא
את  דּ ן  הוּ א  ּבּ רו כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  , ּכ אפלּ וּ  אמת. דין
מן וּ מסּת לּ ק עליו, נת ּפ ס הדּ יּ ן  אוֹ ת וֹ  העוֹ לם ,

ה כּ תוּ ב עליו  לא, ואם זמנּ וֹ . קדם א וֹ מר העוֹ לם  

יח) כּ ׁש עצמוֹ (איוב בּ עּמ וֹ ". נכד  ולא לוֹ  נין "לא 
זרעוֹ . נתּפ ס - נת ּפ ס אינ וֹ 

עליוי וּ מקבּ ל לאמ ּת וֹ , הדּ ין את דן  ׁש אינ וֹ  מי ֵ
לאׁש ת  מחבּ ק אחד ׁש ראה אבּ א, כּ ג וֹ ן  שׂ כר .
והרגם. למלקוּ ת, אוֹ תם הוֹ ציא  וּ מנקּה , אי ׁש 
ל ּת וֹ רה, סיג לעשׂ וֹ ת אלּ א הריגה, בּ ני ׁש הם לא
ׁש לּ א  ּת וֹ רה, מדּ ין  ה וֹ ציאם הדּ יּ ן יאמר וּ , ׁש לּ א
והדּ יּ ן ל ּת וֹ רה. סיג  ועשׂ וּ  אלּ א הרג , מחיּ בים
הזּ ה, בּ עוֹ לם  סיג  לוֹ  אין  לּת וֹ רה, סיג עוֹ שׂ ה  ׁש לּ א
הבּ א  וּ בעוֹ לם  ועזוּ ב. עצוּ ר  ויהיה ונכד נין  ׁש ל 
סיג ׁש הם  טוֹ בים , מע שׂ ים א וֹ תם מּמ נּ וּ  מעבירים
נוּ רי, רבּ י ׁש אמר זה כּ מוֹ  הבּ א . לעוֹ לם לאדם
ה זּ ה  בּ עוֹ לם  ימים ׁש ּת אריכוּ  כּ די לּת וֹ רה  סיג  עשׂ וּ 

ה בּ א. וּ בעוֹ לם 
לצ דּ יק "ו "איׁש ", ׁש נּ אמר מק וֹ ם בּ כל  - איׁש " ֵֶַ

עצמוֹ  על לעמד ׁש יּ וּ כל ה וּ א, בּ דוֹ רוֹ  גּ ד וֹ ל
- לגנאי  זה כּ ענין  אחרים . כז)ועל  כה "איׁש (בראשית 

הוֹ רג , בּ ר ׁש עוֹ  רׁש ע שׂ דה", אי ׁש  ציד יוֹ דע
פוֹ חד. ולא אדם  בּ ני  וּ מקּפ ח 

 ועל אלימל עצמ וֹ  על לעמד ראוּ י  בּ ד וֹ רוֹ  גּ דוֹ ל ֱִֶֶ
בּ רח. מיּ ד הרעב, ׁש ראה כּ יון  אחרים.

נענ ׁש .  א )לפיכ יט -(שופטים יהוּ דה" לחם  "מבּ ית 
הּת וֹ רה  ׁש ל מהנּ ביעה גּ ד וֹ לה , סנהדרין  מ ּמ קוֹ ם

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  כג)ׁש ם, מים (שמואל-ב יׁש קני "מי  
בּ ער ". אׁש ר  לחם בּ ית מ בּ וֹ ר

לחם וזה  בּ ית ׁש ל ה ּת וֹ רה מנּ ביעת רגליו  עקר ְֶ
 ּכ וּ מוּ ם  מ וֹ אב, בּ שׂ די לג וּ ר  יה וּ דה,
ׁש נּ וֹ בעים  בּ מקוֹ ם עצמ גּ לּ ית רבּ י, ואּת ה נענ ׁש וּ .

כּ אן ּת וֹ רה ׁש ל מעינ וֹ ת בּ רוּ החברים  אמר, ? 
.דּ ברי את  לׁש מע לכאן  ׁש לחני  הרחמן 

והם  קׁש רים, בּ ׁש לׁש ה  אוֹ תוֹ  בּ רא  העוֹ לם , את
ׁש כּ תוּ ב ודעת, וּ תבוּ נה ג)חכמה "ה'(משלי 

בּ דעּת וֹ  בּ תבוּ נה ׁש מים כּ וֹ נן ארץ יסד  בּ חכמה
נבקעוּ ". ּת ה וֹ מוֹ ת

ׁש ּפ קע וכל  הּת בוּ נה וקׁש ר  בּ אדם. הּק ׁש רים ְָ
יׁש  וּ בכ לּ ם הבּ ריּ וֹ ת , בּ ׁש אר הת ּפ ט מהם ,

דרכּ וֹ . לפי השׂ כּ ל

מגּ וֹ זליוהע כּ ׁש ּפ וֹ רח  הזּ ה, ָ
מצפצף  בּ ניו , מעל  ונ ׁש לח
מקוֹ ם  לאיזה יוֹ דע ולא ,והוֹ ל
עצמוֹ . את לאבּ ד  נוֹ דד  ,הוֹ ל
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש 

קמה) על (תהלים אפלּ וּ  מעשׂ יו", כּ ל על "ורחמיו 
הממנּ ה  א וֹ תוֹ  הכּ ל . על רחמיו בּ עוֹ לם, קטן יּת וּ ׁש 

הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אל מתעוֹ רר העוֹ ף על

דקוֹ ל וה אז  בּ ניו . על מתעוֹ רר  הוּ א   ּבּ רו ְַָ
ואוֹ מר  לפניו  ח )י וֹ צא כז "כּ צּפ וֹ ר (משלי  : 

הוּ א  אז  מ ּמ קוֹ מ וֹ ". נוֹ דד איׁש  כּ ן קנּ ּה  מן  נוֹ דדת
ונוֹ דדים  הה וֹ לכים  אוֹ תם כּ ל על רחמים  מעוֹ רר 
לב, ׁש בוּ רי אחר . לאתר וּ מאתר  למק וֹ ם, מ ּמ קוֹ ם
העוֹ למוֹ ת  כּ ל  על רחמים וּ מעוֹ רר כח. ׁש בוּ רי
מ ּמ קוֹ מם, הנּ וֹ דדים חטאי את  ועוֹ זב עליהם, וחס

העוֹ לם. כּ ל ועל  עליהם וחס

ה צּ ּפ וֹ ר ועל  אׁש רי  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר כּ ן  ְַ
כּ ל  על רחמים  מעוֹ ררת והיא בּ חוּ ץ.
עליהם  וּ לעוֹ רר העוֹ לם  על  לחוּ ס גרם  מי העוֹ לם .

ה צּ ּפ וֹ ר רחמים  אוֹ תּה  ׁש וֹ לח האדם אוֹ ת וֹ  ? 
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  מתעוֹ רר  ּכ גונים, בּ ׁש ני לצערּה 
הצּ ער, בּ עלי אוֹ תם כּ ל על רחמים וּ מתמלּ א  ה וּ א
, ּכ וּ מ וּ ם מּמ ק וֹ מם. ׁש נּ וֹ דדים אוֹ תם  כּ ל  ועל

בּ וֹ  כּ תוּ ב מה הזּ ה, האדם ׁש ל כב )?שׂ כרוֹ  (דברים  
ימים ". והארכּת  ל ייטב "למען 

ק ּבּ רו ואמר: ו שׂ מח  רגליו , על בּ וֹ ן ר בּ י  ָ
ואלמלא  ה זּ ה , הּק וֹ ל את ׁש מע ּת י  הרחמן

לי דּ י - זה את ל ׁש מע אלּ א  לעוֹ לם באתי  !לא 

ואמר,חזר ּפ תח מּק דם, כּ מוֹ  ה ּק וֹ ל (תהליםא וֹ תוֹ  ַָ
בּ חכמה קד ) כּ לּ ם ה ' מעשׂ י ר בּ וּ  "מה

בּ חכמה, א לּ א באים לא העוֹ לם כּ ל וגוֹ '. עשׂ ית"
בּ ציּ וּ ר  הבּ ר יּ וֹ ת, ׁש אר בּ כּ ל . התמלּ א  והאדם 

ׁש נּ ׁש ארה(בּ תוֹ ספת) חכמה בּ אדם.ׁש ל 
בר יּ ה וא היתה לא  , ּכ הבּ ריּ וֹ ת  ׁש כּ ל  גּ ב על ְַ

העוֹ ף. כּ מ וֹ  האדם מעשׂ ה אחר לרדּ ף קלּ ה 
בּ נין בּ וֹ נה  והעוֹ ף לדיּ וּ רוֹ , בּ נין בּ וֹ נה  אדם
מזוֹ ן מביא אדם לדיּ וּ רוֹ .
מזוֹ ן מביא  העוֹ ף לבנ וֹ ,
את  מרּפ א אדם לבניו .
והעוֹ ף  בּ עשׂ ב, ה ּמ חלוֹ ת
ועוֹ שׂ ה  אּמ ן אדם  בּ עשׂ ב. הּמ חל וֹ ת את  מרּפ א
חוֹ ף  על  וּ מתקינם גּ וֹ זליו  נוֹ טל והעוֹ ף בּ יּ ם, אנ יּ וֹ ת

היּ ם.
והעוֹ ף אד העליוֹ ן, הּמ ל את וּ מרוֹ מם מׁש בּ ח ָָ

האלוֹ ּה  ׁש הוּ א  ר בּ וֹ נוֹ , את וּ מׁש בּ ח מצפצף
כתוּ ב  לא  ."ל ייטב "למען  , ּכ וּ מוּ ם העליוֹ ן .
ׁש ל  ה לּ וּ ח  אוֹ ת וֹ  ." ל "ייטב אלּ א ,ל איטיב
להיטיב  העוֹ לם על ׁש ּמ עוֹ רר ׁש ּמ ׁש לּ ח, ה צּ ּפ וֹ ר

. ל
י נּ אירי רבּ י ׁש הוּ א וּ מצא אליו, והל קם בּ וֹ ן  ִַ

וּ נ ׁש קוֹ  אצלוֹ  נכנס החברים. מן  ה זּ קן,
ינחם   ּכ לבּ י, את ׁש נּ חמ ּת  כּ מ וֹ  אמר, בּ ראׁש .

יחד. יׁש בוּ  .אוֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
ואמר,תח הזּ קן  א)אוֹ ת וֹ  ׁש פט (רות  בּ ימי  "ויהי ַָ

בּ זמן בּ ארץ". רעב  ויהי  ה פטים
הוּ א  מי את  העוֹ לם , את דּ ן הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 

ּת חלּ ה  הם דן  העוֹ לם. את דּ נים ׁש הם אוֹ תם את ? 
א וֹ תם  דן  מי  העוֹ לם , את בּ רוּ דּ נים  ה ּק דוֹ ׁש  ? 

לעוֹ לם. בּ א רעב ה דּ ין  קלקוּ ל  מּפ ני הוּ א.
כּ מוֹ כל  העם. רא ׁש י  בּ עוֹ ן  א לּ א בּ א, אינוֹ  זמן  ְָ

כּ ת וּ ב מה יוּ דאי , רבּ י ׁש אמר  יג)זה  (משלי 
- מׁש ּפ ט" בּ לא נסּפ ה  ויׁש  ראׁש ים  ניר אכל "רב

רא ׁש  ניר בּ עוֹ לם , אכל  סּפ וּ ק הם כּ ׁש יּ ׁש  ים , 
בּ עוֹ לם, אכל  וּ כׁש אין  ל שׂ בע. ואוֹ כלים זוֹ רעים
בּ ׁש לוה, ׁש עוֹ מד  מי י ׁש  מׁש ּפ ט ", בּ לא נסּפ ה "י ׁש 

עוֹ ן איזה על העוֹ לם. מן עוֹ ןונסּפ ה על ? 
וּ מעוּ תים  הּמ ׁש ּפ ט ואת  הדּ ין  את ׁש ּמ קלקלים

אוֹ תוֹ .
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מ ׁש ּפ ט,וא בּ לא  חוֹ טאים הגּ ד וֹ לים אם ּת אמר, ְִ
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם, מ ׁש ּפ ט עשׂ וּ  ׁש לּ א

בּ ׁש בילם  הענ יּ ים להרג בּ א  הענ יּ ים הוּ א אלּ א  ? 
קרוֹ בים  והם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל כּ ליו  הם
אליו, צוֹ עקים  הם לעוֹ לם, בּ א וּ כ ׁש הרעב אליו.
על  וּ מעיּ ן להם, ׁש וֹ מע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 
על  הזּ ה הצּ ער ׁש גּ רמוּ  אוֹ תם את ודן העוֹ לם ,
ׁש כּ תוּ ב  זמנּ ם , קדם העוֹ לם מן  ונסּפ ים הענ יּ ים,

כב ) כּ י(שמות "ו ׁש מעּת י  וג וֹ ' אלי" יצעק צעק "אם
ואוֹ מר אני". והרגּת י(שם)ח נּ וּ ן אּפ י "וחרה 
וגוֹ '. בּ חרב" אתכם

מןואי  וּ מסּת לּ ק נס ּפ ה יׁש  זמן , בּ א וֹ תוֹ  ְַַ
על  - מׁש ּפ ט" "בּ לא זמנּ וֹ , קדם העוֹ לם 
ׁש עוּ תוּ  ועל לאוֹ רה, הּמ ׁש ּפ ט הוֹ ציאוּ  ׁש לּ א
ׁש אינ וֹ  דּ יּ ן כּ ל יוֹ סי , רבּ י ׁש אמר  הּמ ׁש ּפ ט. וקלקלוּ 
מלמעלה, דּ ינ וֹ  מחמירין  אין הדּ ין , את  מחמיר

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  זמנּ וֹ . קדם העוֹ לם  מן  (משלי וּ מסּת לּ ק 
מׁש ּפ ט ".יג) בּ לא נסּפ ה "יׁש 

 עליוי שׂ כר וּ מקבּ ל לאמ ּת וֹ , הדּ ין את  ׁש דּ ן  מי ֵ
דּ ין ׁש דּ ן  מי  וי ׁש  ה וּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מאת
ׁש ּמ דקדּ ק  דּ יּ ן  כּ ג וֹ ן  ונתּפ שׂ , לאמּת וֹ  אמת
מכּ ין דּ ין  בּ ית ׁש לּ מדנ וּ , לרׁש ע. לזכּ וֹ ת  דּ קדּ וּ קים
סיג לעשׂ וֹ ת כּ די  הּת וֹ רה, מן ׁש לּ א ועוֹ נ ׁש ין 
מסלּ ק  והדּ יּ ן  גּ וֹ רם, ׁש הזּ מן  מּפ ני  אוֹ  ל ּת וֹ רה,
הדּ ין בּ ענין  וּ מדקדּ ק  וּ מלּ העניׁש וֹ , הדּ ין  מן  עצמ וֹ 
והוּ א  מּמ ׁש , הדּ ין  מן  אוֹ ת וֹ  לז כּ וֹ ת ּפ תח למצא
את  דּ ן  הוּ א  ּבּ רו כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  , ּכ אפלּ וּ  אמת. דין
מן וּ מסּת לּ ק עליו, נת ּפ ס הדּ יּ ן  אוֹ ת וֹ  העוֹ לם ,

ה כּ תוּ ב עליו  לא, ואם זמנּ וֹ . קדם א וֹ מר העוֹ לם  

יח) כּ ׁש עצמוֹ (איוב בּ עּמ וֹ ". נכד  ולא לוֹ  נין "לא 
זרעוֹ . נתּפ ס - נת ּפ ס אינ וֹ 

עליוי וּ מקבּ ל לאמ ּת וֹ , הדּ ין את דן  ׁש אינ וֹ  מי ֵ
לאׁש ת  מחבּ ק אחד ׁש ראה אבּ א, כּ ג וֹ ן  שׂ כר .
והרגם. למלקוּ ת, אוֹ תם הוֹ ציא  וּ מנקּה , אי ׁש 
ל ּת וֹ רה, סיג לעשׂ וֹ ת אלּ א הריגה, בּ ני ׁש הם לא
ׁש לּ א  ּת וֹ רה, מדּ ין  ה וֹ ציאם הדּ יּ ן יאמר וּ , ׁש לּ א
והדּ יּ ן ל ּת וֹ רה. סיג  ועשׂ וּ  אלּ א הרג , מחיּ בים
הזּ ה, בּ עוֹ לם  סיג  לוֹ  אין  לּת וֹ רה, סיג עוֹ שׂ ה  ׁש לּ א
הבּ א  וּ בעוֹ לם  ועזוּ ב. עצוּ ר  ויהיה ונכד נין  ׁש ל 
סיג ׁש הם  טוֹ בים , מע שׂ ים א וֹ תם מּמ נּ וּ  מעבירים
נוּ רי, רבּ י ׁש אמר זה כּ מוֹ  הבּ א . לעוֹ לם לאדם
ה זּ ה  בּ עוֹ לם  ימים ׁש ּת אריכוּ  כּ די לּת וֹ רה  סיג  עשׂ וּ 

ה בּ א. וּ בעוֹ לם 
לצ דּ יק "ו "איׁש ", ׁש נּ אמר מק וֹ ם בּ כל  - איׁש " ֵֶַ

עצמוֹ  על לעמד ׁש יּ וּ כל ה וּ א, בּ דוֹ רוֹ  גּ ד וֹ ל
- לגנאי  זה כּ ענין  אחרים . כז)ועל  כה "איׁש (בראשית 

הוֹ רג , בּ ר ׁש עוֹ  רׁש ע שׂ דה", אי ׁש  ציד יוֹ דע
פוֹ חד. ולא אדם  בּ ני  וּ מקּפ ח 

 ועל אלימל עצמ וֹ  על לעמד ראוּ י  בּ ד וֹ רוֹ  גּ דוֹ ל ֱִֶֶ
בּ רח. מיּ ד הרעב, ׁש ראה כּ יון  אחרים.

נענ ׁש .  א )לפיכ יט -(שופטים יהוּ דה" לחם  "מבּ ית 
הּת וֹ רה  ׁש ל מהנּ ביעה גּ ד וֹ לה , סנהדרין  מ ּמ קוֹ ם

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  כג)ׁש ם, מים (שמואל-ב יׁש קני "מי  
בּ ער ". אׁש ר  לחם בּ ית מ בּ וֹ ר

לחם וזה  בּ ית ׁש ל ה ּת וֹ רה מנּ ביעת רגליו  עקר ְֶ
 ּכ וּ מוּ ם  מ וֹ אב, בּ שׂ די לג וּ ר  יה וּ דה,
ׁש נּ וֹ בעים  בּ מקוֹ ם עצמ גּ לּ ית רבּ י, ואּת ה נענ ׁש וּ .

כּ אן ּת וֹ רה ׁש ל מעינ וֹ ת בּ רוּ החברים  אמר, ? 
.דּ ברי את  לׁש מע לכאן  ׁש לחני  הרחמן 

והם  קׁש רים, בּ ׁש לׁש ה  אוֹ תוֹ  בּ רא  העוֹ לם , את
ׁש כּ תוּ ב ודעת, וּ תבוּ נה ג)חכמה "ה'(משלי 

בּ דעּת וֹ  בּ תבוּ נה ׁש מים כּ וֹ נן ארץ יסד  בּ חכמה
נבקעוּ ". ּת ה וֹ מוֹ ת

ׁש ּפ קע וכל  הּת בוּ נה וקׁש ר  בּ אדם. הּק ׁש רים ְָ
יׁש  וּ בכ לּ ם הבּ ריּ וֹ ת , בּ ׁש אר הת ּפ ט מהם ,

דרכּ וֹ . לפי השׂ כּ ל

מגּ וֹ זליוהע כּ ׁש ּפ וֹ רח  הזּ ה, ָ
מצפצף  בּ ניו , מעל  ונ ׁש לח
מקוֹ ם  לאיזה יוֹ דע ולא ,והוֹ ל
עצמוֹ . את לאבּ ד  נוֹ דד  ,הוֹ ל
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש 

קמה) על (תהלים אפלּ וּ  מעשׂ יו", כּ ל על "ורחמיו 
הממנּ ה  א וֹ תוֹ  הכּ ל . על רחמיו בּ עוֹ לם, קטן יּת וּ ׁש 

הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אל מתעוֹ רר העוֹ ף על

דקוֹ ל וה אז  בּ ניו . על מתעוֹ רר  הוּ א   ּבּ רו ְַָ
ואוֹ מר  לפניו  ח )י וֹ צא כז "כּ צּפ וֹ ר (משלי  : 

הוּ א  אז  מ ּמ קוֹ מ וֹ ". נוֹ דד איׁש  כּ ן קנּ ּה  מן  נוֹ דדת
ונוֹ דדים  הה וֹ לכים  אוֹ תם כּ ל על רחמים  מעוֹ רר 
לב, ׁש בוּ רי אחר . לאתר וּ מאתר  למק וֹ ם, מ ּמ קוֹ ם
העוֹ למוֹ ת  כּ ל  על רחמים וּ מעוֹ רר כח. ׁש בוּ רי
מ ּמ קוֹ מם, הנּ וֹ דדים חטאי את  ועוֹ זב עליהם, וחס

העוֹ לם. כּ ל ועל  עליהם וחס

ה צּ ּפ וֹ ר ועל  אׁש רי  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר כּ ן  ְַ
כּ ל  על רחמים  מעוֹ ררת והיא בּ חוּ ץ.
עליהם  וּ לעוֹ רר העוֹ לם  על  לחוּ ס גרם  מי העוֹ לם .

ה צּ ּפ וֹ ר רחמים  אוֹ תּה  ׁש וֹ לח האדם אוֹ ת וֹ  ? 
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  מתעוֹ רר  ּכ גונים, בּ ׁש ני לצערּה 
הצּ ער, בּ עלי אוֹ תם כּ ל על רחמים וּ מתמלּ א  ה וּ א
, ּכ וּ מ וּ ם מּמ ק וֹ מם. ׁש נּ וֹ דדים אוֹ תם  כּ ל  ועל

בּ וֹ  כּ תוּ ב מה הזּ ה, האדם ׁש ל כב )?שׂ כרוֹ  (דברים  
ימים ". והארכּת  ל ייטב "למען 

ק ּבּ רו ואמר: ו שׂ מח  רגליו , על בּ וֹ ן ר בּ י  ָ
ואלמלא  ה זּ ה , הּק וֹ ל את ׁש מע ּת י  הרחמן

לי דּ י - זה את ל ׁש מע אלּ א  לעוֹ לם באתי  !לא 

ואמר,חזר ּפ תח מּק דם, כּ מוֹ  ה ּק וֹ ל (תהליםא וֹ תוֹ  ַָ
בּ חכמה קד ) כּ לּ ם ה ' מעשׂ י ר בּ וּ  "מה

בּ חכמה, א לּ א באים לא העוֹ לם כּ ל וגוֹ '. עשׂ ית"
בּ ציּ וּ ר  הבּ ר יּ וֹ ת, ׁש אר בּ כּ ל . התמלּ א  והאדם 

ׁש נּ ׁש ארה(בּ תוֹ ספת) חכמה בּ אדם.ׁש ל 
בר יּ ה וא היתה לא  , ּכ הבּ ריּ וֹ ת  ׁש כּ ל  גּ ב על ְַ

העוֹ ף. כּ מ וֹ  האדם מעשׂ ה אחר לרדּ ף קלּ ה 
בּ נין בּ וֹ נה  והעוֹ ף לדיּ וּ רוֹ , בּ נין בּ וֹ נה  אדם
מזוֹ ן מביא אדם לדיּ וּ רוֹ .
מזוֹ ן מביא  העוֹ ף לבנ וֹ ,
את  מרּפ א אדם לבניו .
והעוֹ ף  בּ עשׂ ב, ה ּמ חלוֹ ת
ועוֹ שׂ ה  אּמ ן אדם  בּ עשׂ ב. הּמ חל וֹ ת את  מרּפ א
חוֹ ף  על  וּ מתקינם גּ וֹ זליו  נוֹ טל והעוֹ ף בּ יּ ם, אנ יּ וֹ ת

היּ ם.
והעוֹ ף אד העליוֹ ן, הּמ ל את וּ מרוֹ מם מׁש בּ ח ָָ

האלוֹ ּה  ׁש הוּ א  ר בּ וֹ נוֹ , את וּ מׁש בּ ח מצפצף
כתוּ ב  לא  ."ל ייטב "למען  , ּכ וּ מוּ ם העליוֹ ן .
ׁש ל  ה לּ וּ ח  אוֹ ת וֹ  ." ל "ייטב אלּ א ,ל איטיב
להיטיב  העוֹ לם על ׁש ּמ עוֹ רר ׁש ּמ ׁש לּ ח, ה צּ ּפ וֹ ר

. ל
י נּ אירי רבּ י ׁש הוּ א וּ מצא אליו, והל קם בּ וֹ ן  ִַ

וּ נ ׁש קוֹ  אצלוֹ  נכנס החברים. מן  ה זּ קן,
ינחם   ּכ לבּ י, את ׁש נּ חמ ּת  כּ מ וֹ  אמר, בּ ראׁש .

יחד. יׁש בוּ  .אוֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
ואמר,תח הזּ קן  א)אוֹ ת וֹ  ׁש פט (רות  בּ ימי  "ויהי ַָ

בּ זמן בּ ארץ". רעב  ויהי  ה פטים
הוּ א  מי את  העוֹ לם , את דּ ן הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 

ּת חלּ ה  הם דן  העוֹ לם. את דּ נים ׁש הם אוֹ תם את ? 
א וֹ תם  דן  מי  העוֹ לם , את בּ רוּ דּ נים  ה ּק דוֹ ׁש  ? 

לעוֹ לם. בּ א רעב ה דּ ין  קלקוּ ל  מּפ ני הוּ א.
כּ מוֹ כל  העם. רא ׁש י  בּ עוֹ ן  א לּ א בּ א, אינוֹ  זמן  ְָ

כּ ת וּ ב מה יוּ דאי , רבּ י ׁש אמר  יג)זה  (משלי 
- מׁש ּפ ט" בּ לא נסּפ ה  ויׁש  ראׁש ים  ניר אכל "רב

רא ׁש  ניר בּ עוֹ לם , אכל  סּפ וּ ק הם כּ ׁש יּ ׁש  ים , 
בּ עוֹ לם, אכל  וּ כׁש אין  ל שׂ בע. ואוֹ כלים זוֹ רעים
בּ ׁש לוה, ׁש עוֹ מד  מי י ׁש  מׁש ּפ ט ", בּ לא נסּפ ה "י ׁש 

עוֹ ן איזה על העוֹ לם. מן עוֹ ןונסּפ ה על ? 
וּ מעוּ תים  הּמ ׁש ּפ ט ואת  הדּ ין  את ׁש ּמ קלקלים

אוֹ תוֹ .
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למערכת מכתב

ב"ה

שליט "א מהאלמי גראס הרב לכבוד 

את והפצתם שגיליתם  למה רבה  תודה
לי  סיפר שלי חבר  בעולם, הרשב"י תורת
את פעמים מ 05 יותר גמר כבר שבזכותכם
למירון לזמן מזמן ונוסע זוהר, התיקוני כל
כל שם ולומד הרשב "י, של הקדוש  לציון
כמה זוכר לא אני אחד, ביום הזוהר תיקוני

הרבה. אבל לומד הוא שעות

אשריכם!!!
ובפרט יום, בכל ללמוד התחלתי גם  אני
מרגיש ואני שעות, גבי על שעות קודש  בשבת 
להתנתק לי וקשה ממש, חדש אדם בן כמו

מזה.
תודה
גרובר  צבי

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר
ַרְך טז )288 עמודים( ּכְ

וּּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
ִסּפוֵּרי ַהּזַֹהר 

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר
ַרְך יז )272 עמודים( ּכְ

ִחים   ה ְסָפִרים ִנְפּתָ לֹשָׁ וּּבֹו ׁשְ
רוּת ׁשְ ֹזַהר ַהּכַ

ר ׂשָ ִמי ַיֲאִכיֶלּנוּ ּבָ
יִחי י ֵנר ִלְמׁשִ ָעַרְכּתִ

קרקא
יו וְּפָעָליו ה ֲעֻמקֹות ַחיָּ ְמַגּלֶ


