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ֵֶספר 

לבר flצוה ז₣הר ְְִַַָ

מצוה ל ר  ]א[רה ְְְִַָָָ

בּ ׁש םרכים לבּ רה הבּ אים הזּ ה, לזּ מן והגּ יענוּ  וקיּ מנוּ  ׁש החינוּ   ּבּ רו - ' ְִ
והחׁש וּ ב היּ קר הבּ חוּ ר ׁש ל הלּ וימצוה ׁש לוֹ ם ר' בּ ן לב יעקב 

הזוה"קליט"א,וואדראוֹ  דּ ברי א')לקיּ ם י"א בּ ראׁש ית ּפ רׁש ת חדׁש  ׁש כּ תב(זוֹ הר 
יצחק רבּ י אמר בּ וֹ ׁש ם: ׁש נּ כנס כּ יוֹ ם זה בּ יוֹ ם לשׂ מוֹ ח הצּ דּ יקים על חוֹ בה 

חדׁש לחּפ ה. היּ לקוּ ט לדברי הּמ קוֹ ר כ"ט)וזהוּ  אברהם(סימן בּ מגן נפסק וכן , 
סק"ד) רכ"ה הנ"ל.(סימן ילקוּ ט בּ ׁש ם 

בּ יוֹ םוכן גּ דוֹ לה סעוּ דה ׁש עשׂ ה יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י על הזּ וֹ הר כּ תב ְֵ
בּ כלים הבּ ית כּ ל וכּס ה מאד ושׂ מח בּ נוֹ , אלעזר לרבּ י ׁש נה י"ג ׁש ּמ לאוּ 

גּ דוֹ ליקרים, ׁש ל שׂ כל מקבּ ל ואז חדׁש ה, נׁש מה מקבּ ל יוֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  מּפ ני 
היּ ׁש ר) קב .(ועיּ ן 

חדׁש עד בּ זוֹ הר מאד נפלא דּ בר ב')ראינוּ  אלעזר(י' רבּ י מצות ׁש בּ בר , 
ימים ׁש לׁש ה החכמים עם יחד יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י אביו .הסב 

בּ וקצת ועוֹ ד, הזוה"ק בּ על רשב"י, האלוֹ קי הּת נּ א יכוֹ לּת מוּ ּה , ׁש היה דּ אי ְָ
ׁש הה ולמה כּ יּ דוּ ע, ונוֹ ראים גּ דוֹ לים דּ ברים ימים בּ ׁש לׁש ה לחדּ ׁש 
דּ ברי להבין קׁש ה ועוֹ ד לבנוֹ . מצוה בּ ר סעוּ דת בּ עשׂ יּ ת ימים ׁש לׁש ה

יצחק רבּ י בּ ׁש ם ׁש ּמ ביא זההזוה"ק בּ יוֹ ם לשׂ מוֹ ח הצּ דּ יקים על ׁש חוֹ בה 
לחּפ ה. בּ וֹ  ׁש נּ כנס כּ יוֹ ם

חוֹ בא) הוּ א ?למה 

לשׂ מוֹ חב) הצּ דּ יקים על דּ וקא הוּ א החוֹ ב ?למה 

ׁש כּ תבדאי הזוה"ק מאמר הצּ דּ יקיםלהבין על סוּ גׁש חוֹ בה איזה וכוּ ', ְַ
הוּ א"חוֹ בה" ואם מדּ רבּ נן.חוֹ בהוּ א, אוֹ  הּת וֹ רה מן האם , 

הערות
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ג'ידע יׁש נם הּת וֹ רה מצוהב)חוֹ בה.א)סוּ גים:בּ מצות ׁש הם דּ ברים ַָ
בּ עשׂ יּ תן)לעשׂ וֹ תם מצוה גּ מוּ רה.(ׁש יּ ׁש  כּ חוֹ בה לא ריםדּ בג)אבל 

לעשׂ וֹ תם. ׁש רׁש וּ ת

חיּ בסג ׁש האדם עשׂ ה ׁש ּמ צות מצינוּ  חוֹ בה. מוּ ם ׁש הם דּ ברים א' ְ
ׁש ל עשׂ ה מצות כּ גוֹ ן אוֹ תן. ׁש יּ עשׂ ה עד אחריהן ולרדּ ף להׁש ּת דּ ל
חיּ ב אדם ׁש כּ ל חוֹ בה נקראים והם ועוֹ ד. ׁש וֹ פר סכּ ה, לוּ לב, ּת פלּ ין,
לקבּ ע האדם על חיּ וּ ב ׁש אין ועוֹ ד, וּ מעקה מזוּ זה מצות כּ מוֹ  ולא לעשׂ וֹ תן.
דּ ר אינוֹ  אוֹ  בּ ספינה, אוֹ  בּ אהל ימיו כּ ל דּ ר ואם בּ בּ ית. דּ ר אם רק מזוּ זה,
בּ בית, דּ ר אינוֹ  אם וכן בּ מזוּ זה. חיּ ב אינוֹ  אחד. בּ מקוֹ ם יוֹ ם ל' לארץ בּ חוּ ץ

מעקה. לעשׂ וֹ ת חיּ ב אינוֹ  בּ אהל דּ ר רק

מצינּפ ס א')חיםבּ גמרא עּמ וּ ד ראׁש וֹ נה(ק"כ בּ לּ ילה בּ ּפ סח, מצּ ה בּ אכילת ִָ
בּ ּס כּ ה, אכילה בּ מצות הוּ א כן וּ כמוֹ  רׁש וּ ת. היּ מים וּ בׁש אר חוֹ בה

רׁש וּ ת  ּכ ואחר חוֹ בה, הוּ א א' א')ׁש בּ יוֹ ם עּמ וּ ד כ"ז דּ ף סכּ ה אריכוּ ת(עיּ ן בּ זה ויׁש  . 
ואכמ"ל. הּפ וֹ סקים, בּ דברי גּ דוֹ לה

החנּ וּ ונביא ׁש כּ תב אחד, ּפ רט בּ הקדּ מה)לדגמא הּמ חבּ ר ׁש הּמ צּ ווֹ ת(בּ אגּ רת , ְִָ
בּ עוֹ לם סבּ ה בּ הם ׁש יּ תחדּ ׁש  מבּ לי מיּ שׂ ראל אדם כּ ל בּ הם ׁש חיּ בים

וּ ׁש מוֹ נה. ארבּ עים הם

ׁש ים.בספר מסּפ ר ׁש הם הכרחיּ וֹ ת מצווֹ ת ׁש ּמ ביא להרמבּ "ם הּמ צווֹ ת ְֵֶ

כּ לוהה על חוֹ ב ׁש הוּ א מצינוּ  כּ ן גּ ם בּ פסח כּ וֹ סוֹ ת ד' ׁש תיּ ת ׁש ל בּ מצוה ְִֵ
כּ וֹ סוֹ ת מד' לוֹ  יפחתוּ  לא מיּ שׂ ראל עני ואפילוּ  ערביאחד בּ פרק (ועיּ ן 

ׁש ם)  ּערו וּ בׁש וּ לחן .ּפ סחים 

מצינמּפ ני עצרת עד מּפ סח ּת פלּ ין הניח לא אחד ׁש ּת נּ א בּ יּ רוּ ׁש למי ִָ
חוֹ לה נהיה כּ וֹ סוֹ ת הד' ׁש תה בּ גלל מעים חוֹ לי אוֹ  הראׁש  חוֹ לי

ׁש בוּ עוֹ ת ׁש ה כּ מוֹ  ּת פלּ ין הניח עיי"ש)ולא חיּ וֹ ת במהר"ץ כ"א דּ ף ב"ק מּס כּת א .(עיין 

בּ ׁש למוּ תמה דּ אוֹ ריתא מצוה עשׂ יּ ת בּ ׁש ביל נפׁש  הּמ סירוּ ת רוֹ אים אנוּ  ִֶ
צּמ וּ קים) בּ יין לצאת יכוֹ ל ׁש היה ּפ י על .(אף 

הולכארה כּ תב למה לבסוּ מיקׁש ה אדם חיּ ב בּ פוּ רים  ּערו לחן ְְִָ
ולכאוֹ רה מרדּ כי,  ּלברו המן ארוּ ר בּ ין ידע דּ לא עד בּ ּפ וּ ריא
כּ ל ׁש דּ קדּ קוּ  אי הּק דוֹ ׁש ים הצּ דּ יקים כּ ל אצל וראינוּ  , ּכ כּ ל חיּ ב למה
כּ ן וגם ועוֹ ד. היּ ין ׁש תיּ ת מצות ׁש ל ניּס א בּ פרסוּ מי הזּ את בּ ּמ צוה  ּכ
רק הוּ א הלא זאת מצוה על דּ קדּ קוּ  ה' ועוֹ בדי הצּ דּ יקים דּ וקא לּמ ה

דּ רבּ נן ?מצוה 

  

אפילוּ א בּ מצוה, ׁש עוֹ סקים ׁש בּ ׁש עה בּ אמת, ה' עוֹ בדי למדנּ וּ  גּ דוֹ ל כּ לל ַ
נפׁש דּ רבּ נן, בּ מסירוּ ת אוֹ תה מקיּ מים לאהם אוּ לי חוֹ ׁש בים ואינם , 

אחרוֹ ת, מצווֹ ת לקיּ ם עּת ה.יוּ כלוּ  לפניהם ׁש היא הּמ צוה אם כּ י אלּ א 
ּפ סחיםואפר בּ מּס כת ׁש ּמ צינוּ  א')לוֹ מר עּמ וּ ד ו' ׁש וֹ אלין(דּ ף כּ דתניא ְְֶָ

בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן יוֹ ם ׁש לׁש ים הּפ סח קדם הּפ סח בּ הלכוֹ ת ודוֹ רׁש ין
ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', ׁש בּ תוֹ ת ׁש ּת י אוֹ מר גּ מליאל

לקיּ םוהית אי ללמד וּ צריכים החג, קדם יוֹ ם ל' בּ דיּ וּ ק הוּ א וּ פוּ רים ֱֶ
ילמד בּ זה, למוּ ד ׁש לּ א לאחד בּ פרט בּ פסח, כּ וֹ סוֹ ת הד' מצות
לקיּ ם יוּ כל וּ מּמ ילא החג, קדם יוֹ ם ל' ׁש הוּ א בּ פוּ רים הזּ את העבוֹ דה את

סכּ ה וּ בגּ מרא בּ ּמ ׁש נה כּ ּמ וּ בא החג, שׂ מחת ׁש ל א')הּמ צוה עּמ וּ ד (מ"ח 

כּ ׁש אר חג ׁש ל האחרוֹ ן טוֹ ב יוֹ ם וּ בכבוֹ ד וּ בשׂ מחה בּ הלּ ל אדם ׁש חיּ ב
החג. ימוֹ ת כּ ל

מצוהמצינ כּ ל ׁש עשׂ ה מּפ ני רק ההתגּ לּ וּ ת, לכל זכה לא ׁש האריז"ל ִָ
בּ שׂ מחה.

הרה"ק...וען בּ ׁש ם וׁש מעּת י ד"ה ב' ענף החמיׁש י ׁש רׁש  ׁש בּ ת ׁש ל סדּ וּ רוֹ  ְֵַ
רבּ י בּ ׁש ם אי:ׁש הביא ׁש אלה זצ"ל, מבּ רדיטׁש וֹ ב יצחק לוי 

ויּ צאוכתב אסּת ר בּ מגלּ ת כּ תוּ ב אי ׁש אל זי"ע יצחק לוי ׁש רבּ י ׁש ם ְַָ
ׁש ל הבּ חינה זאת לוֹ  בּ א מאין לב, וטוֹ ב שׂ מח ההוּ א בּ יוֹ ם המן
רק בּ א האמּת ית ׁש המחה [כּ לוֹ מר הּק דה, בּ חינת ׁש הוּ א שׂ מחה
צדּ יקת ׁש היתה הּמ לכּ ה אסּת ר סעוּ דת ׁש אכל ידי ׁש על ותרץ מהּק דה],
הּמ לכּ ה, אסּת ר הצּ דּ יקת בּ מאכל אׁש ר הּק דה ניצוֹ צי חיּ וּ ת בּ וֹ  נדבּ קוּ 

שׂ מח ויּ צא הּק דה בּ חינת בּ תוֹ כוֹ  והוֹ פיע בּ וֹ  נצצה ׁש ם)וּ מזּ ה רוֹ אים(עיּ ן . 
זוֹ כים בּ כׁש רוּ ת מצוה סעוּ דת אכילת ידי ׁש על הּק דוֹ ׁש ים מדּ בריו
רק שׂ מחה, בּ וֹ  התנוֹ צץ המן כּ מוֹ  רׁש ע ואפילוּ  קדה, ׁש ל לשׂ מחה
ׁש ל מצוה ׁש יּ וּ רי ׁש אכלוּ  צדּ יקים הנהגת וראינוּ  רׁש עוּ תוֹ , בּ גדל ׁש הפסיד
עּת ה כּ ן אם הבּ רית], ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א בשלה"ק [מוּ בא חכמים ּת למידי
הּמ ביאה עליוֹ נה שׂ מחה ּת ׁש רה כּ לּ נוּ  על מצוה, סעוּ דת וּ ודּ אי ׁש זּ וֹ הי
ידי על ההגוֹ ת לכל ׁש זּ כה האריז"ל אצל ׁש ּמ צינוּ  וּ כמוֹ  הּק וֹ דׁש , לרוּ ח
נבוּ אה קבּ ל הנּ ביא ׁש יּ וֹ נה בּ חז"ל מוּ בא וכן בּ שׂ מחה, מצוה כּ ל ׁש עשׂ ה
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תינּפ ניהפליגוּ ר על בּ ׁש בּ תוֹ ת הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בחּה  ֵַ
החל, בּ ימוֹ ת הנּ למדת הּק דוֹ ׁש זוֹ  הזּ הר ּפ רׁש תכּ לׁש וֹ ן (סוֹ ף 



  

ג'ידע יׁש נם הּת וֹ רה מצוהב)חוֹ בה.א)סוּ גים:בּ מצות ׁש הם דּ ברים ַָ
בּ עשׂ יּ תן)לעשׂ וֹ תם מצוה גּ מוּ רה.(ׁש יּ ׁש  כּ חוֹ בה לא ריםדּ בג)אבל 

לעשׂ וֹ תם. ׁש רׁש וּ ת

חיּ בסג ׁש האדם עשׂ ה ׁש ּמ צות מצינוּ  חוֹ בה. מוּ ם ׁש הם דּ ברים א' ְ
ׁש ל עשׂ ה מצות כּ גוֹ ן אוֹ תן. ׁש יּ עשׂ ה עד אחריהן ולרדּ ף להׁש ּת דּ ל
חיּ ב אדם ׁש כּ ל חוֹ בה נקראים והם ועוֹ ד. ׁש וֹ פר סכּ ה, לוּ לב, ּת פלּ ין,
לקבּ ע האדם על חיּ וּ ב ׁש אין ועוֹ ד, וּ מעקה מזוּ זה מצות כּ מוֹ  ולא לעשׂ וֹ תן.
דּ ר אינוֹ  אוֹ  בּ ספינה, אוֹ  בּ אהל ימיו כּ ל דּ ר ואם בּ בּ ית. דּ ר אם רק מזוּ זה,
בּ בית, דּ ר אינוֹ  אם וכן בּ מזוּ זה. חיּ ב אינוֹ  אחד. בּ מקוֹ ם יוֹ ם ל' לארץ בּ חוּ ץ

מעקה. לעשׂ וֹ ת חיּ ב אינוֹ  בּ אהל דּ ר רק

מצינּפ ס א')חיםבּ גמרא עּמ וּ ד ראׁש וֹ נה(ק"כ בּ לּ ילה בּ ּפ סח, מצּ ה בּ אכילת ִָ
בּ ּס כּ ה, אכילה בּ מצות הוּ א כן וּ כמוֹ  רׁש וּ ת. היּ מים וּ בׁש אר חוֹ בה

רׁש וּ ת  ּכ ואחר חוֹ בה, הוּ א א' א')ׁש בּ יוֹ ם עּמ וּ ד כ"ז דּ ף סכּ ה אריכוּ ת(עיּ ן בּ זה ויׁש  . 
ואכמ"ל. הּפ וֹ סקים, בּ דברי גּ דוֹ לה

החנּ וּ ונביא ׁש כּ תב אחד, ּפ רט בּ הקדּ מה)לדגמא הּמ חבּ ר ׁש הּמ צּ ווֹ ת(בּ אגּ רת , ְִָ
בּ עוֹ לם סבּ ה בּ הם ׁש יּ תחדּ ׁש  מבּ לי מיּ שׂ ראל אדם כּ ל בּ הם ׁש חיּ בים

וּ ׁש מוֹ נה. ארבּ עים הם

ׁש ים.בספר מסּפ ר ׁש הם הכרחיּ וֹ ת מצווֹ ת ׁש ּמ ביא להרמבּ "ם הּמ צווֹ ת ְֵֶ

כּ לוהה על חוֹ ב ׁש הוּ א מצינוּ  כּ ן גּ ם בּ פסח כּ וֹ סוֹ ת ד' ׁש תיּ ת ׁש ל בּ מצוה ְִֵ
כּ וֹ סוֹ ת מד' לוֹ  יפחתוּ  לא מיּ שׂ ראל עני ואפילוּ  ערביאחד בּ פרק (ועיּ ן 

ׁש ם)  ּערו וּ בׁש וּ לחן .ּפ סחים 

מצינמּפ ני עצרת עד מּפ סח ּת פלּ ין הניח לא אחד ׁש ּת נּ א בּ יּ רוּ ׁש למי ִָ
חוֹ לה נהיה כּ וֹ סוֹ ת הד' ׁש תה בּ גלל מעים חוֹ לי אוֹ  הראׁש  חוֹ לי

ׁש בוּ עוֹ ת ׁש ה כּ מוֹ  ּת פלּ ין הניח עיי"ש)ולא חיּ וֹ ת במהר"ץ כ"א דּ ף ב"ק מּס כּת א .(עיין 

בּ ׁש למוּ תמה דּ אוֹ ריתא מצוה עשׂ יּ ת בּ ׁש ביל נפׁש  הּמ סירוּ ת רוֹ אים אנוּ  ִֶ
צּמ וּ קים) בּ יין לצאת יכוֹ ל ׁש היה ּפ י על .(אף 

הולכארה כּ תב למה לבסוּ מיקׁש ה אדם חיּ ב בּ פוּ רים  ּערו לחן ְְִָ
ולכאוֹ רה מרדּ כי,  ּלברו המן ארוּ ר בּ ין ידע דּ לא עד בּ ּפ וּ ריא
כּ ל ׁש דּ קדּ קוּ  אי הּק דוֹ ׁש ים הצּ דּ יקים כּ ל אצל וראינוּ  , ּכ כּ ל חיּ ב למה
כּ ן וגם ועוֹ ד. היּ ין ׁש תיּ ת מצות ׁש ל ניּס א בּ פרסוּ מי הזּ את בּ ּמ צוה  ּכ
רק הוּ א הלא זאת מצוה על דּ קדּ קוּ  ה' ועוֹ בדי הצּ דּ יקים דּ וקא לּמ ה

דּ רבּ נן ?מצוה 

  

אפילוּ א בּ מצוה, ׁש עוֹ סקים ׁש בּ ׁש עה בּ אמת, ה' עוֹ בדי למדנּ וּ  גּ דוֹ ל כּ לל ַ
נפׁש דּ רבּ נן, בּ מסירוּ ת אוֹ תה מקיּ מים לאהם אוּ לי חוֹ ׁש בים ואינם , 

אחרוֹ ת, מצווֹ ת לקיּ ם עּת ה.יוּ כלוּ  לפניהם ׁש היא הּמ צוה אם כּ י אלּ א 
ּפ סחיםואפר בּ מּס כת ׁש ּמ צינוּ  א')לוֹ מר עּמ וּ ד ו' ׁש וֹ אלין(דּ ף כּ דתניא ְְֶָ

בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן יוֹ ם ׁש לׁש ים הּפ סח קדם הּפ סח בּ הלכוֹ ת ודוֹ רׁש ין
ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', ׁש בּ תוֹ ת ׁש ּת י אוֹ מר גּ מליאל

לקיּ םוהית אי ללמד וּ צריכים החג, קדם יוֹ ם ל' בּ דיּ וּ ק הוּ א וּ פוּ רים ֱֶ
ילמד בּ זה, למוּ ד ׁש לּ א לאחד בּ פרט בּ פסח, כּ וֹ סוֹ ת הד' מצות
לקיּ ם יוּ כל וּ מּמ ילא החג, קדם יוֹ ם ל' ׁש הוּ א בּ פוּ רים הזּ את העבוֹ דה את

סכּ ה וּ בגּ מרא בּ ּמ ׁש נה כּ ּמ וּ בא החג, שׂ מחת ׁש ל א')הּמ צוה עּמ וּ ד (מ"ח 

כּ ׁש אר חג ׁש ל האחרוֹ ן טוֹ ב יוֹ ם וּ בכבוֹ ד וּ בשׂ מחה בּ הלּ ל אדם ׁש חיּ ב
החג. ימוֹ ת כּ ל

מצוהמצינ כּ ל ׁש עשׂ ה מּפ ני רק ההתגּ לּ וּ ת, לכל זכה לא ׁש האריז"ל ִָ
בּ שׂ מחה.

הרה"ק...וען בּ ׁש ם וׁש מעּת י ד"ה ב' ענף החמיׁש י ׁש רׁש  ׁש בּ ת ׁש ל סדּ וּ רוֹ  ְֵַ
רבּ י בּ ׁש ם אי:ׁש הביא ׁש אלה זצ"ל, מבּ רדיטׁש וֹ ב יצחק לוי 

ויּ צאוכתב אסּת ר בּ מגלּ ת כּ תוּ ב אי ׁש אל זי"ע יצחק לוי ׁש רבּ י ׁש ם ְַָ
ׁש ל הבּ חינה זאת לוֹ  בּ א מאין לב, וטוֹ ב שׂ מח ההוּ א בּ יוֹ ם המן
רק בּ א האמּת ית ׁש המחה [כּ לוֹ מר הּק דה, בּ חינת ׁש הוּ א שׂ מחה
צדּ יקת ׁש היתה הּמ לכּ ה אסּת ר סעוּ דת ׁש אכל ידי ׁש על ותרץ מהּק דה],
הּמ לכּ ה, אסּת ר הצּ דּ יקת בּ מאכל אׁש ר הּק דה ניצוֹ צי חיּ וּ ת בּ וֹ  נדבּ קוּ 

שׂ מח ויּ צא הּק דה בּ חינת בּ תוֹ כוֹ  והוֹ פיע בּ וֹ  נצצה ׁש ם)וּ מזּ ה רוֹ אים(עיּ ן . 
זוֹ כים בּ כׁש רוּ ת מצוה סעוּ דת אכילת ידי ׁש על הּק דוֹ ׁש ים מדּ בריו
רק שׂ מחה, בּ וֹ  התנוֹ צץ המן כּ מוֹ  רׁש ע ואפילוּ  קדה, ׁש ל לשׂ מחה
ׁש ל מצוה ׁש יּ וּ רי ׁש אכלוּ  צדּ יקים הנהגת וראינוּ  רׁש עוּ תוֹ , בּ גדל ׁש הפסיד
עּת ה כּ ן אם הבּ רית], ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א בשלה"ק [מוּ בא חכמים ּת למידי
הּמ ביאה עליוֹ נה שׂ מחה ּת ׁש רה כּ לּ נוּ  על מצוה, סעוּ דת וּ ודּ אי ׁש זּ וֹ הי
ידי על ההגוֹ ת לכל ׁש זּ כה האריז"ל אצל ׁש ּמ צינוּ  וּ כמוֹ  הּק וֹ דׁש , לרוּ ח
נבוּ אה קבּ ל הנּ ביא ׁש יּ וֹ נה בּ חז"ל מוּ בא וכן בּ שׂ מחה, מצוה כּ ל ׁש עשׂ ה

הוֹ אבה. בּ ית שׂ מחת מּפ ני
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תינּפ ניהפליגוּ ר על בּ ׁש בּ תוֹ ת הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בחּה  ֵַ
החל, בּ ימוֹ ת הנּ למדת הּק דוֹ ׁש זוֹ  הזּ הר ּפ רׁש תכּ לׁש וֹ ן (סוֹ ף 



  

("יוֹ מא"ׁש לח-ל בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לין אינוּ ן דּ כל חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה - 
יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א

הּט וֹ במרנא חי"בּ ספרוֹ הרי"ח איׁש  ׁש ניּ ה)"בּ ן ׁש נה ׁש מוֹ ת וזה(ּפ רׁש ת כּ תב ָָָ
הּת וֹ רה מעסק הנעשׂ ה ּפ על דּ גדוֹ ל ז"ל, הּמ קבּ לים כּ תבוּ  לׁש וֹ נוֹ :
החוֹ ל. ימי ׁש ל הּת וֹ רה מעסק הנעשׂ ה מן יוֹ תר ּפ עמים אלף ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם
ׁש נים, אלף הּק בּ "ה ׁש ל דיוֹ מוֹ  חז"ל, מאמר ּפ י על וּ באוּ רוֹ : עכל"ק.
מעין היא קוֹ דׁש  וׁש בּ ת - וגוֹ ' אתמוֹ ל כּ יוֹ ם בּ עיני ׁש נים אלף כּ י ׁש נּ אמר
הכּ ל קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת כּ ן אם הּק בּ "ה. ׁש ל כּ יוֹ מוֹ  אוֹ מרת, זאת - הבּ א עוֹ לם
בּ ׁש בּ ת קדוֹ ׁש ה ּפ עלּ ה כּ ל כּ ן, על אׁש ר ויתעלּ ה, הׁש י"ת ׁש ל יוֹ מוֹ  ׁש ל בּ ער

החוֹ ל ימי לער ידוֹ ת, אלף עוֹ לה בּ ּמ דבּ ר)קוֹ דׁש , חן .(מצא 

זי"ע י₣חאי ùר òמע₣ן לרùי ýרùוהתח ýא₣ùְְְְְִִִַַַָ

נׁש רעבּ יר ׁש לזי"עמרדּ כי "ׁש עה ואמר: מקרביו בּ אזני ּפ עם התבּ ּט א ֵַ
ׁש למה ׁש נה ללּמ וּ ד ׁש וה הבּ ת, בּ יוֹ ם הּפ ׁש ט דּ ר על ּת וֹ רה לּמ וּ ד
ׁש ל ׁש נה כּ מוֹ  היא חל, בּ יוֹ ם וקבּ לה זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת וׁש עה חל. בּ יוֹ ם
ׁש וה ׁש עה  בּ מׁש ׁש בּ ת בּ יוֹ ם וזהר הּק בּ לה ולּמ וּ ד חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט לּמ וּ ד

החל" בּ ימוֹ ת ׁש נה וחמׁש  ׁש בעים ה.[ב]ללּמ וּ ד הגה"ק החיּ יםוּ פסק (קנ"הכּ ף 
הּק בּ לה.,סקי"ב) ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר הדּ לּמ וּ ד יוֹ עץוכתב לׁש וֹ נוֹ :ּפ לא וזה 

חׁש וּ ב הוּ א הרבּ ה ׁש גיאוֹ ת בּ וֹ  וׁש וֹ גה קאמר מאי ידע לא אי לפניואפילוּ  
עכּ "ל. אהבה, עלי ודלּ וּ גוֹ  חז"ל וּ פרׁש וּ  אהבה עלי ודגלוֹ  כּ דכתיב הּק בּ "ה

בּ קדׁש וֹ כבר בּ וּ זגלוֹ דּ בּ ר בּ עלמהר"ׁש  עינינוּ  מאוֹ ר מל"זי"ע "הכּ ּס א ְָ
לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה לער אחת ׁש עה עוֹ לה הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ לּמ וּ ד

בּ הּפ ׁש ט, ּפ סקוֹ  החיּ יםוהוּ בא סקי"ב)כף קנ"ה ה(סימן וז"ל: ,"מל "כּ סא 
מ"ג) וכל:(ּת ּק וּ ן עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד כּ י 

ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה אם ׁש כּ ן
וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א מה אחת בּ ׁש עה למעלה
הּמ ל ּפ ני מרוֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא מבּ ני הבּ א עוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ 

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים
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כּ תבם ל' מל)בּ תּק וּ ן לׁש וֹ נוֹ :(הכּ ּס א וזה ּת למיד, על חיּ וּ ב גּ דוֹ ל כּ ּמ ה ַ
וגוֹ רם קבּ לה לוֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה. ללמד חכם
אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י ליצלן, רחמנא הגּ אלּ ה מעכּ בים הם כּ י גּ לוּ תא אר
כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה לּ א מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד

הגּ אלּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל

הּט וֹ בהעלה והרי"ח מל הכּ ּס א רבּ וֹ תינוּ  ׁש עהזי"ע,מדּ ברי דהלוֹ מד ֶָ
ּפ ׁש ט ׁש נה אלף כּ לוֹ מד קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  וּ לפיזּ הר חוֹ ל. בּ יוֹ ם 

לתּק ן ׁש זּ כה הרי קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זּ הר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ללמד יּ זכּ ה אם זה,
על וּ בּ נוֹ סף ידוֹ ]. על מתעלּ ה העוֹ לם [וכל הבּ ריאה ימי אלפין הׁש ית כּ ל

צדּ יקים אוֹ רחוֹ ת בּ על ׁש ל חדּ וּ ׁש וֹ   ּמחה)כה דּ לּמ וּ ד(ׁש ער מצוה)הּמ באר (וכל 

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די ׁש כּ אׁש ר יוֹ צא אלף, כּ פוּ ל ערכּ וֹ  בּ שׂ מחה הנעשׂ ה
ׁש ל לער אחת בּ ׁש עה עוֹ לה הּק דוֹ ׁש " "הזּ הר - הרׁש בּ "י ּת וֹ רת וּ בשׂ מחה

ׁש נה החוֹ ל)מליוֹ ן בּ ימי ּפ ׁש ט בּ (לּמ וּ ד ואיתא נתן. דּ רבּ י ו')אבוֹ ת מׁש נה ג' רבּ י(ּפ רק : 
ל ּת ׁש וּ ב אל הריוח בּ ׁש עת ּת וֹ רה למדּת  אם אוֹ מר... יוֹ סי בּ רבּ י יׁש מעאל

הדּ חק, בּ ריוחבּ ׁש עת מּמ אה בּ צער אחד דּ בר לאדם לוֹ  ׁש ּט וֹ ב ,(עיּ י"ש)לפי 

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד הכּ ל ס מאה, כּ פוּ ל הכּ ל בּ יּס וּ רים לוֹ מד כּ אׁש ר כּ ן על
ּת וֹ רה ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש ווה בּ ׁש בּ ת כּ -28.000!!!!ׁש עה אחת וּ ׁש ניּ ה ! 

ּת וֹ רה. אּת הׁש נה ׁש ניּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת, הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ לּמ וּ ד וחׁש ב צא 
ה'". כ"ח נא יגדּ ל "ועּת ה הּפ סוּ ק את וּ מקיּ ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את משׂ ּמ ח

החיּ יםתב סקי"ב)הכּ ף קנ"ה עקר(סי' יהא ׁש לּ א ורביה ּפ ריּה  מצוה : ַָ
יסף, מוֹ סיף וּ דלא חז"ל ואמרוּ  מוֹ ליד ׁש אינוֹ  וצריבּ שׂ כלוֹ  

יוֹ ם בּ כל ימיו[ג]ׁש יּ חדּ ׁש  יאירוּ  וּ בזה דּ נא, מּק דמת חדּ ׁש  ׁש לּ א מה 
הבּ א י"ג)לעוֹ לם אוֹ ת צדּ יקים אוֹ ר מרנא(בּ ׁש ם וכתב חי, איׁש  זי"עהבּ ן 

לוֹ ) יּת ן אדוֹ ניו אם ד"ה מׁש ּפ טים ּפ רׁש ת דּ רוּ ׁש ים וז"ל:(חלק בּ חלק, ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י כּ י 
בּ נוֹ ת, נקראים הנּ גלה בּ חלק ּת וֹ רה וחדּ וּ ׁש י בּ נים נקראים עכ"ל.הנּ סּת ר 

וּ רביּ ה ּפ ריּה  חוֹ בת ידי לצאת דכּ די הּק דוֹ ׁש ים דּ בריהם לפי ויוֹ צא
וּ  בּ נסּת ר וגם בּ נּ גלה גּ ם לחדּ ׁש  חיּ ב ויצאתיבּ ּת וֹ רה זכּ יתי יאמר מי 

חוֹ בתי. ידי
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("יוֹ מא"ׁש לח-ל בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לין אינוּ ן דּ כל חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה - 
יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א

הּט וֹ במרנא חי"בּ ספרוֹ הרי"ח איׁש  ׁש ניּ ה)"בּ ן ׁש נה ׁש מוֹ ת וזה(ּפ רׁש ת כּ תב ָָָ
הּת וֹ רה מעסק הנעשׂ ה ּפ על דּ גדוֹ ל ז"ל, הּמ קבּ לים כּ תבוּ  לׁש וֹ נוֹ :
החוֹ ל. ימי ׁש ל הּת וֹ רה מעסק הנעשׂ ה מן יוֹ תר ּפ עמים אלף ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם
ׁש נים, אלף הּק בּ "ה ׁש ל דיוֹ מוֹ  חז"ל, מאמר ּפ י על וּ באוּ רוֹ : עכל"ק.
מעין היא קוֹ דׁש  וׁש בּ ת - וגוֹ ' אתמוֹ ל כּ יוֹ ם בּ עיני ׁש נים אלף כּ י ׁש נּ אמר
הכּ ל קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת כּ ן אם הּק בּ "ה. ׁש ל כּ יוֹ מוֹ  אוֹ מרת, זאת - הבּ א עוֹ לם
בּ ׁש בּ ת קדוֹ ׁש ה ּפ עלּ ה כּ ל כּ ן, על אׁש ר ויתעלּ ה, הׁש י"ת ׁש ל יוֹ מוֹ  ׁש ל בּ ער

החוֹ ל ימי לער ידוֹ ת, אלף עוֹ לה בּ ּמ דבּ ר)קוֹ דׁש , חן .(מצא 

זי"ע י₣חאי ùר òמע₣ן לרùי ýרùוהתח ýא₣ùְְְְְִִִַַַָ

נׁש רעבּ יר ׁש לזי"עמרדּ כי "ׁש עה ואמר: מקרביו בּ אזני ּפ עם התבּ ּט א ֵַ
ׁש למה ׁש נה ללּמ וּ ד ׁש וה הבּ ת, בּ יוֹ ם הּפ ׁש ט דּ ר על ּת וֹ רה לּמ וּ ד
ׁש ל ׁש נה כּ מוֹ  היא חל, בּ יוֹ ם וקבּ לה זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת וׁש עה חל. בּ יוֹ ם
ׁש וה ׁש עה  בּ מׁש ׁש בּ ת בּ יוֹ ם וזהר הּק בּ לה ולּמ וּ ד חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט לּמ וּ ד

החל" בּ ימוֹ ת ׁש נה וחמׁש  ׁש בעים ה.[ב]ללּמ וּ ד הגה"ק החיּ יםוּ פסק (קנ"הכּ ף 
הּק בּ לה.,סקי"ב) ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר הדּ לּמ וּ ד יוֹ עץוכתב לׁש וֹ נוֹ :ּפ לא וזה 

חׁש וּ ב הוּ א הרבּ ה ׁש גיאוֹ ת בּ וֹ  וׁש וֹ גה קאמר מאי ידע לא אי לפניואפילוּ  
עכּ "ל. אהבה, עלי ודלּ וּ גוֹ  חז"ל וּ פרׁש וּ  אהבה עלי ודגלוֹ  כּ דכתיב הּק בּ "ה

בּ קדׁש וֹ כבר בּ וּ זגלוֹ דּ בּ ר בּ עלמהר"ׁש  עינינוּ  מאוֹ ר מל"זי"ע "הכּ ּס א ְָ
לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה לער אחת ׁש עה עוֹ לה הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ לּמ וּ ד

בּ הּפ ׁש ט, ּפ סקוֹ  החיּ יםוהוּ בא סקי"ב)כף קנ"ה ה(סימן וז"ל: ,"מל "כּ סא 
מ"ג) וכל:(ּת ּק וּ ן עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד כּ י 

ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה אם ׁש כּ ן
וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א מה אחת בּ ׁש עה למעלה
הּמ ל ּפ ני מרוֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא מבּ ני הבּ א עוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ 

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים
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כּ תבם ל' מל)בּ תּק וּ ן לׁש וֹ נוֹ :(הכּ ּס א וזה ּת למיד, על חיּ וּ ב גּ דוֹ ל כּ ּמ ה ַ
וגוֹ רם קבּ לה לוֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה. ללמד חכם
אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י ליצלן, רחמנא הגּ אלּ ה מעכּ בים הם כּ י גּ לוּ תא אר
כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה לּ א מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד

הגּ אלּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל

הּט וֹ בהעלה והרי"ח מל הכּ ּס א רבּ וֹ תינוּ  ׁש עהזי"ע,מדּ ברי דהלוֹ מד ֶָ
ּפ ׁש ט ׁש נה אלף כּ לוֹ מד קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  וּ לפיזּ הר חוֹ ל. בּ יוֹ ם 

לתּק ן ׁש זּ כה הרי קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זּ הר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ללמד יּ זכּ ה אם זה,
על וּ בּ נוֹ סף ידוֹ ]. על מתעלּ ה העוֹ לם [וכל הבּ ריאה ימי אלפין הׁש ית כּ ל

צדּ יקים אוֹ רחוֹ ת בּ על ׁש ל חדּ וּ ׁש וֹ   ּמחה)כה דּ לּמ וּ ד(ׁש ער מצוה)הּמ באר (וכל 

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די ׁש כּ אׁש ר יוֹ צא אלף, כּ פוּ ל ערכּ וֹ  בּ שׂ מחה הנעשׂ ה
ׁש ל לער אחת בּ ׁש עה עוֹ לה הּק דוֹ ׁש " "הזּ הר - הרׁש בּ "י ּת וֹ רת וּ בשׂ מחה

ׁש נה החוֹ ל)מליוֹ ן בּ ימי ּפ ׁש ט בּ (לּמ וּ ד ואיתא נתן. דּ רבּ י ו')אבוֹ ת מׁש נה ג' רבּ י(ּפ רק : 
ל ּת ׁש וּ ב אל הריוח בּ ׁש עת ּת וֹ רה למדּת  אם אוֹ מר... יוֹ סי בּ רבּ י יׁש מעאל

הדּ חק, בּ ריוחבּ ׁש עת מּמ אה בּ צער אחד דּ בר לאדם לוֹ  ׁש ּט וֹ ב ,(עיּ י"ש)לפי 

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד הכּ ל ס מאה, כּ פוּ ל הכּ ל בּ יּס וּ רים לוֹ מד כּ אׁש ר כּ ן על
ּת וֹ רה ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש ווה בּ ׁש בּ ת כּ -28.000!!!!ׁש עה אחת וּ ׁש ניּ ה ! 

ּת וֹ רה. אּת הׁש נה ׁש ניּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת, הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ לּמ וּ ד וחׁש ב צא 
ה'". כ"ח נא יגדּ ל "ועּת ה הּפ סוּ ק את וּ מקיּ ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את משׂ ּמ ח

החיּ יםתב סקי"ב)הכּ ף קנ"ה עקר(סי' יהא ׁש לּ א ורביה ּפ ריּה  מצוה : ַָ
יסף, מוֹ סיף וּ דלא חז"ל ואמרוּ  מוֹ ליד ׁש אינוֹ  וצריבּ שׂ כלוֹ  

יוֹ ם בּ כל ימיו[ג]ׁש יּ חדּ ׁש  יאירוּ  וּ בזה דּ נא, מּק דמת חדּ ׁש  ׁש לּ א מה 
הבּ א י"ג)לעוֹ לם אוֹ ת צדּ יקים אוֹ ר מרנא(בּ ׁש ם וכתב חי, איׁש  זי"עהבּ ן 

לוֹ ) יּת ן אדוֹ ניו אם ד"ה מׁש ּפ טים ּפ רׁש ת דּ רוּ ׁש ים וז"ל:(חלק בּ חלק, ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י כּ י 
בּ נוֹ ת, נקראים הנּ גלה בּ חלק ּת וֹ רה וחדּ וּ ׁש י בּ נים נקראים עכ"ל.הנּ סּת ר 

וּ רביּ ה ּפ ריּה  חוֹ בת ידי לצאת דכּ די הּק דוֹ ׁש ים דּ בריהם לפי ויוֹ צא
וּ  בּ נסּת ר וגם בּ נּ גלה גּ ם לחדּ ׁש  חיּ ב ויצאתיבּ ּת וֹ רה זכּ יתי יאמר מי 

חוֹ בתי. ידי
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ע"א)[ד]הּק דוֹ ׁש בזהר קע"ג דּ ף ל ׁש לח ׁש (ּפ רׁש ת לחדּ ׁש כּ תוּ ב, חיּ ב יהוּ די כּ ל ְַֹ
ואם חדּ ׁש ה, מה לנּ ׁש מה ׁש וֹ אל והּק בּ "ה קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת חדּ וּ ׁש ים

גּ דוֹ לה. בּ בוּ ׁש ה נמצאת חדּ ׁש ה לא

יכוֹ לּת וֹ בּ ספרוכתב כּ פי בּ ׁש בּ ת בּ ּת וֹ רה לחדּ ׁש  חיּ ב אחד דּ כל חי, זוֹ הר ְַָ
חז"ל וּ בדּ רׁש וֹ ת הּת וֹ רה ּפ רדּ "ס חלקי ובשו"תבּ כל לׁש מּה , ּת וֹ רה 

צ"ח) סימן אוֹ "ח - חיּ ים יוֹ סף בּ מׁש כּ תב:(לרבּ נוּ  בּ ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש  איזה חדּ ׁש  מי כּ י 
בּ ׁש בּ ת. ׁש חדּ ׁש וֹ  נחׁש ב ואז ׁש בּ ת, עד בּ פה אוֹ תוֹ  יוֹ ציא לא וּ כתבם הבוּ ע

ּפ אפוֹ רבּ יהגה"ק בּ אליעזר יוֹ עץזי"ע חדּ וּ ׁש )ּפ לא ׁש יּ עמל(ער רק כּ תב: 
בּ ּת נ"ך וּ לתרץ להקׁש וֹ ת דּ היינוּ  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י לחדּ ׁש  כוֹ חוֹ  בּ כל

כּ תב: ואח"כ וׁש "ס. ּת נ"ך על בּ פרד"ס ּפ רוּ ׁש ים לפרׁש  אוֹ  וגםוּ ב"ס 
חדּ וּ ׁש ים חדּ ׁש  כּ אילוּ  לוֹ  חׁש וּ ב מבין בּ אין אף הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספר לּ יּמ וּ ד
בּ כל גּ ם ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י חוֹ בת ידי יוֹ צא זוֹ ה"ק דהלוֹ מד לדעת הראת עכּ "ל.

וּ הּפ רד"ס לׁש מּה , וּת וֹ רה אמּת יּ ים חדּ וּ ׁש ים בּ וודאי וזהוּ  הּק דוֹ ׁש , בזהר 
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ע"א)[ה]בּ הקדּ מה ה' ודף ע"ב ד' ּת וֹ רתכּ תב,(דּ ף ּת וֹ רתוֹ  ׁש יּ הא ליזּ הר צרי דּ כּמ ה 
ׁש נה ׁש ווה ׁש עה הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר הנּ פלא הלימוּ ד ידי על ועּת ה אמת
חי איׁש  הבּ ן כּ דברי ׁש נה אלף לער עוֹ לה וּ בׁש בּ ת מל הכּ ּס א כּ דברי

ׁש נהזי"ע, למליוֹ ן צדּ יקים,וּ בשׂ מחה האוֹ רחוֹ ת כּ פוּ לכּ דברי וּ ביּס וּ רים 
נתןמאה דּ רבּ י בּ אבוֹ ת ו')כּ דאיתא מׁש נה ג' דּ בר,(ּפ רק לאדם לוֹ  ׁש ּט וֹ ב לפי 

בּ ריוח מּמ אה בּ צער ליּס וּ רים,[ו]אחד נחׁש ב היּ צר כּ ביׁש ת צער וגם , 
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ע"א)[ד]הּק דוֹ ׁש בזהר קע"ג דּ ף ל ׁש לח ׁש (ּפ רׁש ת לחדּ ׁש כּ תוּ ב, חיּ ב יהוּ די כּ ל ְַֹ
ואם חדּ ׁש ה, מה לנּ ׁש מה ׁש וֹ אל והּק בּ "ה קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת חדּ וּ ׁש ים

גּ דוֹ לה. בּ בוּ ׁש ה נמצאת חדּ ׁש ה לא

יכוֹ לּת וֹ בּ ספרוכתב כּ פי בּ ׁש בּ ת בּ ּת וֹ רה לחדּ ׁש  חיּ ב אחד דּ כל חי, זוֹ הר ְַָ
חז"ל וּ בדּ רׁש וֹ ת הּת וֹ רה ּפ רדּ "ס חלקי ובשו"תבּ כל לׁש מּה , ּת וֹ רה 

צ"ח) סימן אוֹ "ח - חיּ ים יוֹ סף בּ מׁש כּ תב:(לרבּ נוּ  בּ ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש  איזה חדּ ׁש  מי כּ י 
בּ ׁש בּ ת. ׁש חדּ ׁש וֹ  נחׁש ב ואז ׁש בּ ת, עד בּ פה אוֹ תוֹ  יוֹ ציא לא וּ כתבם הבוּ ע

ּפ אפוֹ רבּ יהגה"ק בּ אליעזר יוֹ עץזי"ע חדּ וּ ׁש )ּפ לא ׁש יּ עמל(ער רק כּ תב: 
בּ ּת נ"ך וּ לתרץ להקׁש וֹ ת דּ היינוּ  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י לחדּ ׁש  כוֹ חוֹ  בּ כל

כּ תב: ואח"כ וׁש "ס. ּת נ"ך על בּ פרד"ס ּפ רוּ ׁש ים לפרׁש  אוֹ  וגםוּ ב"ס 
חדּ וּ ׁש ים חדּ ׁש  כּ אילוּ  לוֹ  חׁש וּ ב מבין בּ אין אף הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספר לּ יּמ וּ ד
בּ כל גּ ם ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י חוֹ בת ידי יוֹ צא זוֹ ה"ק דהלוֹ מד לדעת הראת עכּ "ל.

וּ הּפ רד"ס לׁש מּה , וּת וֹ רה אמּת יּ ים חדּ וּ ׁש ים בּ וודאי וזהוּ  הּק דוֹ ׁש , בזהר 
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ע"א)[ה]בּ הקדּ מה ה' ודף ע"ב ד' ּת וֹ רתכּ תב,(דּ ף ּת וֹ רתוֹ  ׁש יּ הא ליזּ הר צרי דּ כּמ ה 
ׁש נה ׁש ווה ׁש עה הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר הנּ פלא הלימוּ ד ידי על ועּת ה אמת
חי איׁש  הבּ ן כּ דברי ׁש נה אלף לער עוֹ לה וּ בׁש בּ ת מל הכּ ּס א כּ דברי

ׁש נהזי"ע, למליוֹ ן צדּ יקים,וּ בשׂ מחה האוֹ רחוֹ ת כּ פוּ לכּ דברי וּ ביּס וּ רים 
נתןמאה דּ רבּ י בּ אבוֹ ת ו')כּ דאיתא מׁש נה ג' דּ בר,(ּפ רק לאדם לוֹ  ׁש ּט וֹ ב לפי 

בּ ריוח מּמ אה בּ צער ליּס וּ רים,[ו]אחד נחׁש ב היּ צר כּ ביׁש ת צער וגם , 
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ׁש מעוֹ ני בּ ילקוּ ט ואיתא הּק דוֹ ׁש ים] בּ ּס פרים תתקסח)[כּ כּ תוּ ב רמז - ב ּפ רק :(קהלת 

וּ ראוּ : בּ וֹ אוּ  לי. נתקיימה בּ אף ׁש לּ מדּת י ּת וֹ רה ּפ ּפ א בּ ר חנינא רבּ י אמר
ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש ווה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד אחת ׁש עה

בּ תוֹ רה חדּ וּ ׁש ים ׁש ּמ חדּ ׁש ים כּ מוֹ  נחׁש ב ּת יקוּ ןועוֹ ד, ימצא אחד כּ ל וּ בכ , 
לנׁש מתוֹ . ונחת

אני ùú₣ר יאמר òfiִִַַַָָֹהח

מליוֹ ןהע לנוּ  יׁש  בּ יוֹ ם, ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 :בּ עצמ ַַ
רק ׁש לּ וֹ מד קטן ילד אפילוּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יהוּ די וכאׁש ר ּת וֹ רה, ׁש נה
קׁש ה ואם ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן ׁש ווה כּ ן גּ ם הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה
ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 [כּ מוֹ  ׁש נה, מליוֹ ן למאה זכית אז ללמוֹ ד ל

ימים מאה  בּ מׁש בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת יוֹ אל[ז]10 הנּ ביא דּ ברי בּ נוּ  יקוּ יים וכ (ד'] 
אתי') וּ להביא לזה לזכּ וֹ ת יכוֹ ל יהוּ די וכל אני" גּ בּ וֹ ר יאמר "החלּ ׁש 

בּ רחמים. הּמ ׁש יח

בארנמאה ׁש וה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הזוֹ ה"ק ׁש לּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש ים מהּס פרים ְֵַ
ּת וֹ רה ׁש נה ׁש עה)מליוֹ ן ׁש ל ערכּ ּה  הּמ ׁש ּת ּת פים(ראה כּ ל וּ בודּ אי . 

לנּ ׁש מה יזכּ וּ  וּ בכ בּ שׂ מחה, בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד יזכּ וּ  זוּ  בּ שׂ מחה
אמּת י. ׁש בּ ת ענג טעם ויטעמוּ  יתרה

ׁש בּ תוכתב ׁש ל ו')בּ סידוּ רוֹ  אוֹ ת ג' ענף חמיׁש י לׁש ארי(ׁש רׁש  ה' ׁש זּ כּ הוּ  מי , ְַָ
והנּ ׁש מה, הרוּ ח חלק ׁש הם החיּ וּ ת אוֹ רבּ חינוֹ ת עליהם וּ בהוֹ פיע 

אז הזּ ה, בּ יּ וֹ ם הנעשׂ ה המחה בּ גדל בּ נׁש מתוֹ  בּ רכה גּ ם וירגּ יׁש  הבּ ת
דּ אוֹ ריתא וּ לרזין לב, הּמ שׂ ּמ חת לתוֹ רה מאד ויתאוּ ה לבּ וֹ , ויחׁש ק יתלהב

זוּ , שׂ מחה בּ נפׁש וֹ  לטעם ׁש זּ וֹ כה למי יׁש ווּ  לא עוֹ לם מחמדּ י כּ ל עדאׁש ר 
הצּ דּ יק ׁש ל להבטחתוֹ  יזכּ ה בּ שׂ מחה זוה"ק ׁש יּ למד מי וּ בודּ אי לׁש וֹ נוֹ . כּ אן

הזּ ה. הּק דוֹ ׁש 
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ג'מילא ׁש ל זמן זיע"א יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש הה למה להבין אפׁש ר ִֵָ
בּ שׂ מ המחהימים כּ ח גּ וֹ דל מצוה בּ בּ ר להטבּ יע כּ די הזּ את, חה 

מצוה. ׁש ל

אחדמה הוּ א ׁש מחה מּפ ני הצּ דּ יקים, על הוּ א חוֹ בה דּ וקא למה מוּ בן ִֶ
רק יכוֹ לים וזה בּ שׂ מחה, ּת היה לאדם לוֹ מר אפׁש ר ׁש אי מהדּ ברים
ׁש זּ וֹ כים הלּ זה הגּ דוֹ לה המחה מּמ ׁש  בּ פעל וּ מרגּ יׁש  ׁש יּ וֹ דע לאחד לוֹ מר

ׁש ל הּמ צוה וקיּ ם בּ נוֹ  עם ׁש עסק ׁש נים עשׂ ר ׁש ל זמן אוֹ תםאחר וּ למדּת ם 
וכוּ ' בּ ם לדבּ ר בּ ניכם א')את עּמ וּ ד ל' בּ קדּ וּ ׁש ין ימי,(כּ ּמ באר כּ ל בּ נוֹ  את והכין 

ׁש יּ וּ כל זה על חכּ ה ימיו וכל כּ הלכתן, הּמ צווֹ ת לקיּ ם ׁש יּ וּ כל נעוּ ריו
מזּ וֹ , גּ דוֹ לה שׂ מחה ל אין לזה ׁש זּ כה ועכׁש ו הּמ צווֹ ת, לעל להכניסוֹ 
הּמ צוּ ה וגדוֹ ל מצוה בּ ר להיוֹ ת הבּ ן ׁש זּ כה והוֹ דאה ׁש בח לּמ קוֹ ם ׁש נּ וֹ תנים
כּ ן ועל הּת וֹ רה. בּ ברית וּ להכניסוֹ  עּת ה עד לגדּ לוֹ  האב וׁש זּ כה ועשׂ ה,

ׁש עוּ ר. לּה  אין והמחה הּמ צוה

זוֹ כיםוגם הּמ לכּ ה] בּ אסּת ר ׁש ּמ צינוּ  [כּ מוֹ  דּ וקא הצּ דּ יקים סעוּ דת ידי דּ על ְַ
אמּת ית. לשׂ מחה

האדםינם מעל הּמ צוה ּת ּפ סק ולא ּת מידית ׁש חוֹ בתן עשׂ ה מצוֹ ת ׁש ׁש  ְֶָ
לאהבה ליחדוֹ , בּ ה', להאמין הן: ואלּ וּ  ימיו, כּ ל רגע אפילוּ 
לבבכם אחרי תתוּ רוּ  ולא זר, בּ אל להאמין לא אוֹ תוֹ , וּ ליראה אוֹ תוֹ 

עיניכם. ואחרי

צריוער מצותן ׁש עּק ר ׁש מע קריאת ׁש ל עשׂ ה בּ מצות הם אלּ וּ  מצוֹ ת ְִָ
וּ בּפ וֹ סקים.  ּערו בּ ׁש לחן כּ ּמ באר עליו, מנּ חים כּ ׁש הּת פלּ ין להיוֹ ת

אלואיתא על עליו ׁש ּמ קבּ ל ׁש מע בּ קריאת דּ יכוּ ן יראים קוּ תוֹ בּ ספרי ְִָ
וזה ה' דּ ר להוֹ רוֹ תם עוֹ לם, עד זרעוֹ  וזרע זרעוֹ  על ׁש מוֹ  יתבּ ר

ה'. יראי בּ ניו ׁש יּ היוּ  גּ דוֹ לה סגוּ לה

אמנםאמת ימים, ג' החכמים עם רׁש בּ "י הסב צרילמה בּ אמת ֱֶֶ
הּמ צווֹ ת, לעל נכנס ׁש לּ וֹ  ׁש הבּ ן זּ כה מּפ ני בּ שׂ מחה להיוֹ ת
עּמ וֹ  ליסב כּ ן גּ ם ׁש צּ ריכים אחרים לחכמים יׁש  שׂ מחה איזה אבל

ימים ג' ולשׂ מוֹ ח ?בּ יחד 

ידוּ עואפר דּ הנּ ה אחר, בּ אפן לזהלפרׁש  זה ערבים ישׂ ראל ועלדּ כל , ְְֶָ
כּ ל יקיּ ם מיּ שׂ ראל אחד ׁש כּ ל לראוֹ ת חיּ וּ ב יׁש  מיּ שׂ ראל אחד כּ ל
בּ רוּ רה לּמ ׁש נה הלכה בּ באוּ ר מוּ בא ּת פלּ ין. ׁש ל מצוה וּ בפרט הּמ צווֹ ת.

ג') סעיף ל"ז חיּ בים(סימן ישׂ ראל כּ ל אז רח"ל, עני הוּ א מצוה הבּ ר בּ ן ׁש אם , 



  

ׁש מעוֹ ני בּ ילקוּ ט ואיתא הּק דוֹ ׁש ים] בּ ּס פרים תתקסח)[כּ כּ תוּ ב רמז - ב ּפ רק :(קהלת 

וּ ראוּ : בּ וֹ אוּ  לי. נתקיימה בּ אף ׁש לּ מדּת י ּת וֹ רה ּפ ּפ א בּ ר חנינא רבּ י אמר
ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש ווה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד אחת ׁש עה

בּ תוֹ רה חדּ וּ ׁש ים ׁש ּמ חדּ ׁש ים כּ מוֹ  נחׁש ב ּת יקוּ ןועוֹ ד, ימצא אחד כּ ל וּ בכ , 
לנׁש מתוֹ . ונחת

אני ùú₣ר יאמר òfiִִַַַָָֹהח

מליוֹ ןהע לנוּ  יׁש  בּ יוֹ ם, ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 :בּ עצמ ַַ
רק ׁש לּ וֹ מד קטן ילד אפילוּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יהוּ די וכאׁש ר ּת וֹ רה, ׁש נה
קׁש ה ואם ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן ׁש ווה כּ ן גּ ם הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה
ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 [כּ מוֹ  ׁש נה, מליוֹ ן למאה זכית אז ללמוֹ ד ל

ימים מאה  בּ מׁש בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת יוֹ אל[ז]10 הנּ ביא דּ ברי בּ נוּ  יקוּ יים וכ (ד'] 
אתי') וּ להביא לזה לזכּ וֹ ת יכוֹ ל יהוּ די וכל אני" גּ בּ וֹ ר יאמר "החלּ ׁש 

בּ רחמים. הּמ ׁש יח

בארנמאה ׁש וה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הזוֹ ה"ק ׁש לּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש ים מהּס פרים ְֵַ
ּת וֹ רה ׁש נה ׁש עה)מליוֹ ן ׁש ל ערכּ ּה  הּמ ׁש ּת ּת פים(ראה כּ ל וּ בודּ אי . 

לנּ ׁש מה יזכּ וּ  וּ בכ בּ שׂ מחה, בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד יזכּ וּ  זוּ  בּ שׂ מחה
אמּת י. ׁש בּ ת ענג טעם ויטעמוּ  יתרה

ׁש בּ תוכתב ׁש ל ו')בּ סידוּ רוֹ  אוֹ ת ג' ענף חמיׁש י לׁש ארי(ׁש רׁש  ה' ׁש זּ כּ הוּ  מי , ְַָ
והנּ ׁש מה, הרוּ ח חלק ׁש הם החיּ וּ ת אוֹ רבּ חינוֹ ת עליהם וּ בהוֹ פיע 

אז הזּ ה, בּ יּ וֹ ם הנעשׂ ה המחה בּ גדל בּ נׁש מתוֹ  בּ רכה גּ ם וירגּ יׁש  הבּ ת
דּ אוֹ ריתא וּ לרזין לב, הּמ שׂ ּמ חת לתוֹ רה מאד ויתאוּ ה לבּ וֹ , ויחׁש ק יתלהב

זוּ , שׂ מחה בּ נפׁש וֹ  לטעם ׁש זּ וֹ כה למי יׁש ווּ  לא עוֹ לם מחמדּ י כּ ל עדאׁש ר 
הצּ דּ יק ׁש ל להבטחתוֹ  יזכּ ה בּ שׂ מחה זוה"ק ׁש יּ למד מי וּ בודּ אי לׁש וֹ נוֹ . כּ אן

הזּ ה. הּק דוֹ ׁש 

הערות
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ג'מילא ׁש ל זמן זיע"א יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש הה למה להבין אפׁש ר ִֵָ
בּ שׂ מ המחהימים כּ ח גּ וֹ דל מצוה בּ בּ ר להטבּ יע כּ די הזּ את, חה 

מצוה. ׁש ל

אחדמה הוּ א ׁש מחה מּפ ני הצּ דּ יקים, על הוּ א חוֹ בה דּ וקא למה מוּ בן ִֶ
רק יכוֹ לים וזה בּ שׂ מחה, ּת היה לאדם לוֹ מר אפׁש ר ׁש אי מהדּ ברים
ׁש זּ וֹ כים הלּ זה הגּ דוֹ לה המחה מּמ ׁש  בּ פעל וּ מרגּ יׁש  ׁש יּ וֹ דע לאחד לוֹ מר

ׁש ל הּמ צוה וקיּ ם בּ נוֹ  עם ׁש עסק ׁש נים עשׂ ר ׁש ל זמן אוֹ תםאחר וּ למדּת ם 
וכוּ ' בּ ם לדבּ ר בּ ניכם א')את עּמ וּ ד ל' בּ קדּ וּ ׁש ין ימי,(כּ ּמ באר כּ ל בּ נוֹ  את והכין 

ׁש יּ וּ כל זה על חכּ ה ימיו וכל כּ הלכתן, הּמ צווֹ ת לקיּ ם ׁש יּ וּ כל נעוּ ריו
מזּ וֹ , גּ דוֹ לה שׂ מחה ל אין לזה ׁש זּ כה ועכׁש ו הּמ צווֹ ת, לעל להכניסוֹ 
הּמ צוּ ה וגדוֹ ל מצוה בּ ר להיוֹ ת הבּ ן ׁש זּ כה והוֹ דאה ׁש בח לּמ קוֹ ם ׁש נּ וֹ תנים
כּ ן ועל הּת וֹ רה. בּ ברית וּ להכניסוֹ  עּת ה עד לגדּ לוֹ  האב וׁש זּ כה ועשׂ ה,

ׁש עוּ ר. לּה  אין והמחה הּמ צוה

זוֹ כיםוגם הּמ לכּ ה] בּ אסּת ר ׁש ּמ צינוּ  [כּ מוֹ  דּ וקא הצּ דּ יקים סעוּ דת ידי דּ על ְַ
אמּת ית. לשׂ מחה

האדםינם מעל הּמ צוה ּת ּפ סק ולא ּת מידית ׁש חוֹ בתן עשׂ ה מצוֹ ת ׁש ׁש  ְֶָ
לאהבה ליחדוֹ , בּ ה', להאמין הן: ואלּ וּ  ימיו, כּ ל רגע אפילוּ 
לבבכם אחרי תתוּ רוּ  ולא זר, בּ אל להאמין לא אוֹ תוֹ , וּ ליראה אוֹ תוֹ 

עיניכם. ואחרי

צריוער מצותן ׁש עּק ר ׁש מע קריאת ׁש ל עשׂ ה בּ מצות הם אלּ וּ  מצוֹ ת ְִָ
וּ בּפ וֹ סקים.  ּערו בּ ׁש לחן כּ ּמ באר עליו, מנּ חים כּ ׁש הּת פלּ ין להיוֹ ת

אלואיתא על עליו ׁש ּמ קבּ ל ׁש מע בּ קריאת דּ יכוּ ן יראים קוּ תוֹ בּ ספרי ְִָ
וזה ה' דּ ר להוֹ רוֹ תם עוֹ לם, עד זרעוֹ  וזרע זרעוֹ  על ׁש מוֹ  יתבּ ר

ה'. יראי בּ ניו ׁש יּ היוּ  גּ דוֹ לה סגוּ לה

אמנםאמת ימים, ג' החכמים עם רׁש בּ "י הסב צרילמה בּ אמת ֱֶֶ
הּמ צווֹ ת, לעל נכנס ׁש לּ וֹ  ׁש הבּ ן זּ כה מּפ ני בּ שׂ מחה להיוֹ ת
עּמ וֹ  ליסב כּ ן גּ ם ׁש צּ ריכים אחרים לחכמים יׁש  שׂ מחה איזה אבל

ימים ג' ולשׂ מוֹ ח ?בּ יחד 

ידוּ עואפר דּ הנּ ה אחר, בּ אפן לזהלפרׁש  זה ערבים ישׂ ראל ועלדּ כל , ְְֶָ
כּ ל יקיּ ם מיּ שׂ ראל אחד ׁש כּ ל לראוֹ ת חיּ וּ ב יׁש  מיּ שׂ ראל אחד כּ ל
בּ רוּ רה לּמ ׁש נה הלכה בּ באוּ ר מוּ בא ּת פלּ ין. ׁש ל מצוה וּ בפרט הּמ צווֹ ת.

ג') סעיף ל"ז חיּ בים(סימן ישׂ ראל כּ ל אז רח"ל, עני הוּ א מצוה הבּ ר בּ ן ׁש אם , 



  

ּת פלּ ין, לוֹ  לקנוֹ ת הׁש ּת דּ ל לא אחד ואם ערבוּ ת. מּט עם ּת פלּ ין לוֹ  לקנוֹ ת
מאחד הלוה אחד דּ אם וידוּ ע ּת פלּ ין. הניח לא לבד ׁש הוּ א כּ מוֹ  לוֹ  נחׁש ב
אז ׁש לּ ם לא הלּ וה אם זה. על ערבים ׁש ני לוֹ  ויׁש  דּ וֹ לר, אלפים חמה
כּ ל בּ עד ערב אחד ׁש כּ ל הּת וֹ רה מצוֹ ת בּ כל הוּ א וכן לׁש לּ ם. צרי הערב
לפי מתחלּ ק החוֹ ב הזּ ה הּס כוּ ם על ערב עוֹ ד יׁש  ואם מיּ שׂ ראל, אחד
בּ שׂ מחת חלק ׁש לּ קחוּ  החכמים ׁש ל המחה להבין אפׁש ר ולכן הערבים.
מהערבוּ ת חלק ׁש יּ ּק ח ערב עוֹ ד ׁש בּ א הרגּ יׁש  אחד כּ ל כּ י מצוה, הבּ ר

זיע"א] הרי"ם החידוּ ׁש י ׁש אמר [וּ כמוֹ  חיּ ב. ׁש הוּ א

שׂ מחתלפי גּ וֹ דל ׁש הרגּ יׁש וּ  על היתה ׁש לּ הם ׁש המחה לפרׁש  אפׁש ר זה ְִ
אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ ן וּ בפרט בּ ערבוּ ת, מׁש ּת ּת ף יהוּ די כּ ׁש עוֹ ד יתבּ ר הם

ימים. ג' בּ יחד אּת וֹ  שׂ מחוּ  לכן זי"ע, הרׁש בּ "י צדּ יק

עלעד עוֹ מד העוֹ לם דּ ברים ג' על בּ ּמ ׁש נה, איתא דּ הנּ ה לפרׁש , אפׁש ר
לכל עשׂ וּ  אלּ וּ  ימים וּ בג' חסדים, גּ מילוּ ת ועל העבוֹ דה ועל הּת וֹ רה

הּת וֹ רה על היה הראׁש וֹ ן יוֹ ם עוֹ לם. עּמ וּ די מג' אחד על שׂ מחה ולמדוּ יוֹ ם 
ּת פלּ ין מצות בּ עניני ּת וֹ רה בּ חינתסתרי היה ב' יוֹ ם וכוּ '. בזוה"ק כּ ּמ באר 

- בּ שׂ מחה,עבוֹ דה ה' את בּ חינתעבדוּ  היה ג' חסדיםוּ ביוֹ ם גּ מילוּ ת 
ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  וּ ׁש תיּ ה אכילה וּ מחלּ ק אחד לכל וּ מׁש ּמ ׁש  עוֹ מד היה ׁש רׁש בּ "י
 ּלחנ וּ בפרט בּ חסד, מרבּ ה ׁש היה אבינוּ  ואברהם הלוֹ ם עליו רבּ נוּ  מׁש ה

אלּ וּ . עוֹ לם עּמ וּ די בּ ג' מצוה הבּ ר חתן את

הבּ ריתוכבאר ח')בּ ספר ּפ רק י"ב מ' ב' היא(חלק גּ דוֹ לה אוֹ רחים ׁש הכנסת ְְַָֹ
הבּ א, בּ עוֹ לם זוּ  מצוה לשׂ כר קץ ׁש אין דּ י ולא ד', בּ עיני מאד
ולא זוּ , מצוה ידי על לבוֹ א רגיל הזּ ה בּ עוֹ לם הצלחה כּ ל זאת גּ ם אף אלּ א
ולא זוּ , מצוה ידי על אלּ א בּ נים על הלוֹ ם עליו אבינוּ  אברהם נתבּ ר
ולא אוֹ רחים, הכנסת מצות ידי על אלּ א סדוֹ ם מהּפ כת  ֹמּת ו לוֹ ט נצּ ל
אכל אדם זוּ  וּ מצוה זוּ , מצוה ידי על אלּ א בּ ן להוֹ ליד הוּ נּמ ית זכתה

הבּ א, לעוֹ לם קיּ מת והּק רן הזּ ה בּ עוֹ לם זכוּ רּפ ירוֹ תיהן הנּ ביא אליּ הוּ  ואין 
וּ בכבוֹ ד בּ עׁש ר הזּ ה עוֹ לם בּ הצלחת האדם את לבר לבוֹ א רגיל לּט וֹ ב

זוּ , מצוה ידי על אלּ א ׁש ם.וּ בנכסים עיּ ן 

העוֹ לולכן קיּ וּ ם הם אלּ וּ  דּ ברים ׁש ג' ימים, ג' לזה צרי ורקהיה ם. ְֵָ
אלּ וּ . דּ ברים לג' זוֹ כים וּ קדוֹ ׁש ים גּ דוֹ לים צדּ יקים

טוֹ במל מזּ ל הּמ ׁש ּפ חה.טוֹ ב וּ לכל והאּמ א והאבּ א והּס בּת וֹ ת לּס בּ ים ַָ
מצוה הבּ ר בּ חוּ ר עם ללמד וזוֹ כה זכה ׁש הּס בּ א לזה מיחדת בּ רכה
וּ מכּ ל מּמ נוּ  ׁש יּ רווּ  יעזר יתבּ ר ה' הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר בּ ׁש בוּ ע ּפ עמים כּ ּמ ה

  

טוֹ בים. וּ למעשׂ ים וּ לחּפ ה לתוֹ רה לגדּ לוֹ  ויזכּ וּ  נחת, אידיׁש  הרבּ ה הילדים
ׁש ל האמּת ית המחה יׁש ּפ ע זוּ  וּ ממחה ועׁש ר. אׁש ר בּ ריאוּ ת  ֹמּת ו

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ׁש לימה הגּ אוּ לה





  

ּת פלּ ין, לוֹ  לקנוֹ ת הׁש ּת דּ ל לא אחד ואם ערבוּ ת. מּט עם ּת פלּ ין לוֹ  לקנוֹ ת
מאחד הלוה אחד דּ אם וידוּ ע ּת פלּ ין. הניח לא לבד ׁש הוּ א כּ מוֹ  לוֹ  נחׁש ב
אז ׁש לּ ם לא הלּ וה אם זה. על ערבים ׁש ני לוֹ  ויׁש  דּ וֹ לר, אלפים חמה
כּ ל בּ עד ערב אחד ׁש כּ ל הּת וֹ רה מצוֹ ת בּ כל הוּ א וכן לׁש לּ ם. צרי הערב
לפי מתחלּ ק החוֹ ב הזּ ה הּס כוּ ם על ערב עוֹ ד יׁש  ואם מיּ שׂ ראל, אחד
בּ שׂ מחת חלק ׁש לּ קחוּ  החכמים ׁש ל המחה להבין אפׁש ר ולכן הערבים.
מהערבוּ ת חלק ׁש יּ ּק ח ערב עוֹ ד ׁש בּ א הרגּ יׁש  אחד כּ ל כּ י מצוה, הבּ ר

זיע"א] הרי"ם החידוּ ׁש י ׁש אמר [וּ כמוֹ  חיּ ב. ׁש הוּ א

שׂ מחתלפי גּ וֹ דל ׁש הרגּ יׁש וּ  על היתה ׁש לּ הם ׁש המחה לפרׁש  אפׁש ר זה ְִ
אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ ן וּ בפרט בּ ערבוּ ת, מׁש ּת ּת ף יהוּ די כּ ׁש עוֹ ד יתבּ ר הם

ימים. ג' בּ יחד אּת וֹ  שׂ מחוּ  לכן זי"ע, הרׁש בּ "י צדּ יק

עלעד עוֹ מד העוֹ לם דּ ברים ג' על בּ ּמ ׁש נה, איתא דּ הנּ ה לפרׁש , אפׁש ר
לכל עשׂ וּ  אלּ וּ  ימים וּ בג' חסדים, גּ מילוּ ת ועל העבוֹ דה ועל הּת וֹ רה

הּת וֹ רה על היה הראׁש וֹ ן יוֹ ם עוֹ לם. עּמ וּ די מג' אחד על שׂ מחה ולמדוּ יוֹ ם 
ּת פלּ ין מצות בּ עניני ּת וֹ רה בּ חינתסתרי היה ב' יוֹ ם וכוּ '. בזוה"ק כּ ּמ באר 

- בּ שׂ מחה,עבוֹ דה ה' את בּ חינתעבדוּ  היה ג' חסדיםוּ ביוֹ ם גּ מילוּ ת 
ׁש עשׂ ה כּ מוֹ  וּ ׁש תיּ ה אכילה וּ מחלּ ק אחד לכל וּ מׁש ּמ ׁש  עוֹ מד היה ׁש רׁש בּ "י
 ּלחנ וּ בפרט בּ חסד, מרבּ ה ׁש היה אבינוּ  ואברהם הלוֹ ם עליו רבּ נוּ  מׁש ה

אלּ וּ . עוֹ לם עּמ וּ די בּ ג' מצוה הבּ ר חתן את

הבּ ריתוכבאר ח')בּ ספר ּפ רק י"ב מ' ב' היא(חלק גּ דוֹ לה אוֹ רחים ׁש הכנסת ְְַָֹ
הבּ א, בּ עוֹ לם זוּ  מצוה לשׂ כר קץ ׁש אין דּ י ולא ד', בּ עיני מאד
ולא זוּ , מצוה ידי על לבוֹ א רגיל הזּ ה בּ עוֹ לם הצלחה כּ ל זאת גּ ם אף אלּ א
ולא זוּ , מצוה ידי על אלּ א בּ נים על הלוֹ ם עליו אבינוּ  אברהם נתבּ ר
ולא אוֹ רחים, הכנסת מצות ידי על אלּ א סדוֹ ם מהּפ כת  ֹמּת ו לוֹ ט נצּ ל
אכל אדם זוּ  וּ מצוה זוּ , מצוה ידי על אלּ א בּ ן להוֹ ליד הוּ נּמ ית זכתה

הבּ א, לעוֹ לם קיּ מת והּק רן הזּ ה בּ עוֹ לם זכוּ רּפ ירוֹ תיהן הנּ ביא אליּ הוּ  ואין 
וּ בכבוֹ ד בּ עׁש ר הזּ ה עוֹ לם בּ הצלחת האדם את לבר לבוֹ א רגיל לּט וֹ ב

זוּ , מצוה ידי על אלּ א ׁש ם.וּ בנכסים עיּ ן 

העוֹ לולכן קיּ וּ ם הם אלּ וּ  דּ ברים ׁש ג' ימים, ג' לזה צרי ורקהיה ם. ְֵָ
אלּ וּ . דּ ברים לג' זוֹ כים וּ קדוֹ ׁש ים גּ דוֹ לים צדּ יקים

טוֹ במל מזּ ל הּמ ׁש ּפ חה.טוֹ ב וּ לכל והאּמ א והאבּ א והּס בּת וֹ ת לּס בּ ים ַָ
מצוה הבּ ר בּ חוּ ר עם ללמד וזוֹ כה זכה ׁש הּס בּ א לזה מיחדת בּ רכה
וּ מכּ ל מּמ נוּ  ׁש יּ רווּ  יעזר יתבּ ר ה' הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר בּ ׁש בוּ ע ּפ עמים כּ ּמ ה

  

טוֹ בים. וּ למעשׂ ים וּ לחּפ ה לתוֹ רה לגדּ לוֹ  ויזכּ וּ  נחת, אידיׁש  הרבּ ה הילדים
ׁש ל האמּת ית המחה יׁש ּפ ע זוּ  וּ ממחה ועׁש ר. אׁש ר בּ ריאוּ ת  ֹמּת ו

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ׁש לימה הגּ אוּ לה





יהּודים חושּו 
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

 )ירמיה פרק ל”ז(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?
מהקרינות?

האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

הּזמן אוזל אל 
תתמהמה!




