
בעזהשי"ת

ֵסֶפר

ָכר ָועֹוֶנׁש ׂשָ
ֵחֶלק ֵׁשִני

ֵסֶדר ְשׁמֹות
 ְּכַרְך ב'

ַּפְרִׁשיֹות ַוַיְקֵהל - ְּפקּוֵדי
ֵסֶפר אֹור ַהזַֹהר

ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו ֵמָהֳעָנִׁשים  ּׁשֶ ִעְנְיֵני ְׂשַכר ְועֹוֵנׁש,  ְנִחיצּות ִלּמּוד  ְיֹבָאר  ּבֹו 
ַהְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ַמֲעִניִׁשים ֶאת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַעל ָּכל 
ֲעֵבָרה ַוֲעֵבָרה, ְוַכָּמה ָׁשעֹות ִמיֵמי ַחָּייו ָהְלכּו ְלַבָּטָלה, ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלַׁשֵער 
ַמה ֶׁשֶּנֶפׁש ָהָרָׁשע ִּתְסּבֹל ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ְוֵּיַדע ָהָאָדם ַּכָּמה ִהְפִסיד ַּתֲענּוֵגי 
ַאַחת  ָׁשָעה  ָיָפה  ִּכי  ַהַּזְך  ְּבִׂשְכלֹו  ָאז  ְוִיְתּבֹוֵנן  ַהֵּנַצח,  ְועֹוָלמֹות  ֵעֶדן  ַהָּגן 
ָכר  ְוַהּׂשָ ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ִמָּכל  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים  ִּבְתׁשּוָבה 
ָּכל  ְוַעל  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ַעל  ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ָלָאָדם  ְמַׁשְלִמים  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול 
ִלְהיֹות  ְלטֹוָבה  ַהֹּכל  ַלֲהֹפְך  ָיכֹול  ָקֹטן  ּוְבֶרַגע  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ְוִדּבּור  ִּדּבּור 
ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, ִלְזּכֹות ְל"ָעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ַלְּמַחֶּכה לֹו". 
ֶעְליֹונֹות  ְוִיְזֶּכה ַלַּמֲעלֹות  ִנְׁשָמתֹו  ִיְטַהר  ְּכִסְדָרם  ַהֹּזַהר ְּתִמיִדים  ּוְבִלּמּוד 

ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ָהַאִריַז"ל.
ַעם  ּוַבּפַ עֹוַתִקים,   5000 תשס"א  ַנת  ׁשְ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ָלאֹור  ָיָצא 

ַנת תשע"א ה 250.000, ְוָכֵעת יֹוֵצא ָלאֹור ֵמָחָדׁש ׁשְ ִנּיָ ׁשְ

 



הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר זה או כל הספר בכל לשון 
שהוא בכל מדינה ומדינה, כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם ולעורר לבות 

אחינו בני ישראל לתשובה שלימה.
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"ַּדע ֶׁשַהּלֹוְמִדים זֹוַה"ק ְּבחֹול ָׁשָעה ַאַחת, ְמַקְּבִלים ְׂשַכר ְּכמֹו ָׁשָנה ְׁשֵליָמה. 
ְּבִׂשְמָחה,  ְּכמֹו ֶאֶלף ָׁשָנה, ּוְּבַצַער,  ְּכמֹו ֵמָאה ֶאֶלף ָׁשָנה. ְּבַׁשָּבת,  ְּכמֹו ֶאֶלף ָׁשָנה 
ּתֹוָרה, ְּבִׂשְמָחה,  ְּכמֹו ִמְליֹון ָׁשָנה, ּוְּבַצַער, ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה". )ִּכֵּסא 

ֶמֶלְך, ֲהֵרי"ח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, אבדר"נ(.

  ֱאמּוָנה ִּבְׂשַכר ָוֹעֶנׁש  
ְּבִלּבֹו,  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  ְוִלְתֹקַע  ָהָאָדם  ֵליַדע  ָצִריְך  ְגמּול.  ָרמּוז  ָּכאן  ְּבֵראִׁשית 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמֲעִניׁש ֶאת ָהְרָׁשִעים, ּוְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים, ְוֶזה 
ָּכַתְבנּו ְלֵעיל, ְּדָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו, "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה  ָרמּוז ָּכאן ַּביֹום ִראׁשֹון ְּבַמה ּׁשֶ
ֹתהּו", ֵאֶּלה ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל ְרָׁשִעים, "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור", ֵאֶּלה ַמֲעֵׂשיֶהם 
ֶׁשל ַצִּדיִקים )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ב(, ְוָכאן ָרמּוז ָנִמי ֹעֶנׁש ְוָׂשָכר ְדְּבָאְמרֹו "ֹתהּו" ֵאֶּלה 
ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל ְרָׁשִעים, ַמה ֶנֱאַמר ָׁשם "ְוֹחֶׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהֹום", ֶזהּו ָעְנָׁשם ֶׁשל 
ָּבֶהם  ֶנֱאַמר  ְוַהַּצִּדיִקים ַמה  )ְׁשמּוֵאל א, ב ט(.  ִיָּדּמּו"  ַּבֹחֶׁשְך  ְרָׁשִעים. "ּוְרָׁשִעים 
"ְיִהי אֹור", ְדְמנּוָחָתם ִּתְהֶיה ָּכבֹוד, ְואֹוָרה ְוִׂשְמָחה. ּוַבַעל ְּתׁשּוָבה ָצִריְך ֵליַדע 

ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשֵּיׁש ֹעֶנׁש ְוָׂשָכר, ּוָבֶזה ָיבֹוא ָלסּור ִמֶּדֶרְך ַרע ְוַיֲעֶׂשה טֹוב.
)ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ַעּמּוד סד; אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה ַלֲאִביר ַיֲעֹקב זי"ע(



ְּבִסַּייְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא

ֵסֶפר

ָׂשַכר ָועֹוֶנׁש
ת  ַהְּמָבֵאר ִעְנְיֵני ְׂשַכר ְועֹוֵנׁש, ֶׁשהּוא ֶאָחד ֵמַהְּיסֹודֹות ַהְּגדֹוִלים ִּבְקֻדּׁשַ

ִיְׂשָרֵאל ְוָטֳהָרָתן )ָחֵפץ ַחִּיים "ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה"(
ּוִמְצַות  ַהְּתׁשּוָבה  ְוִתּקּוֵני  ְוִהְתעֹוְררּות,  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִעְנְיֵני  ְיֹבֲארּו  ּבֹו 
ַהּתֹוֵכָחה ְוֵכן גֹוֶדל ַהְּפָגם ַהַּמִּגיַע ָלֶנֶפׁש ְוגּוף ָהָאָדם ֵמֲחַמת ִאי ְיִדיַעת 
י"ד(,  )י"ב,  ְּבִמְׁשֵלי  ַהְגָר"א  ּוְמָבֵאר  ָהֹעֶנׁש,  ְוִיְרַאת  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִעְנְיֵני 
ָׁשַמע,  ְוִאם  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ּומֹוִכיַח  ָהַרִּבים  ְלְמַזֶּכה  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּזכּות  ּגֹוֶדל 
ְמַקֵּבל ְׂשַכר ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם ֹלא ָׁשַמע, ָאז ְמַקֵּבל 
ָּכל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ֶׁשֹּלא ָׁשַמע לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשּלֹו. 
ַהִּגְלּגּוִלים  ַׁשַער  ְּבֵסֶפר  ּוְמקֹורֹו  ָׁשם,  ַעֵּין  ֹקַרח,  ְּבָפָרַׁשת  ִיְׂשָרֵאל"  ָה"אֹוֵהב  ָּכַתב  )ְוֵכן 

)ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה קכ"ט ע"א(  ּוַבֹּזַהר  זּו(.  ְלִסָּבה  ְוִהֵּנה  ַּדף כ' ַעּמּוד א' ד"ה  ַהְקָּדָמה כ' 

ָאְמרּו, ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ְלִמְרָּדף ָּבַתר ַחָייַבָיא ְוְלִמְזֶּכה ְלהּו ְּכַמאן ְדַרִּדיף 
ָּבַתר ַחָּייו, עכ"ל.

ֹזַהר  ּוִמְדָרִׁשים,  ְירּוַׁשְלִמי  ַּבְבִלי  ְּבַׁש"ס  ֲחַז"ל  ִמִּדְבֵרי  ְמֻלָּקט  ֶזה  ָּכל 
ְוִסְפֵרי ָהִראׁשֹוִנים, ּוִמִסְפֵרי  ַהָּקדֹוׁש ְוִתּקּוִנים ]ַעל ִּפי ֵּפרּוׁש ַהֻּסָּלם[ 
ּמּוָסר ִמְּגדֹוֵלי ָהַאֲחרֹוִנים ְזָי"ָע, ְוִדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים חֹוְצִבים ִמַּלֲהבֹות 
ֵאׁש, ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו 
ְוַהְיֵרִאים,  ַהּלֹוְמִדים  ַוֲאִפילּו  ָּבֶהם  ְמַזְלְזִלים  ָאָדם  ּוְבֵני  עֹוָלם  ֶׁשל 
ֵמֲחַמת ִחָּסרֹון ְיִדיָעה. ְוַעל ְיֵדי ֵסֶפר ֶזה ִיְהֶיה ָיד ַהֹּכל ְמַמְׁשְמִׁשין ָּבֶהן 

ְוִיְזְּכרּו ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים.
ְוָראֵׁשי  ִׁשיעּור  ַמִּגיֵדי  ַרָּבִנים,  ִיְמְצאּו  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ִנְפָלא  אֹוַצר  ְוהּוא 
ְיִׁשיבֹות, ְמַלְּמִדים ּוְמַחְּנִכים ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו 

ָּבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון. 
ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ּתֹוֶעֶלת  ְיַקֵּבל  ָסֵפק  ִּבְלִּתי  ֶזה  ְּבֵסֶפר  ְוַהּלֹוֵמד 
ְוִהְתעֹוְררּות ֶעְליֹוָנה ְלַהְתַאֵּמץ ּוְלִהְתַחֵּזק ְלַקֵּים ִמְצֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך 

ְׁשמֹו.


