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 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר א

     

הּקדֹוׁש ה ּזהר לּמּוד  לחּזּוק ְְִִַַַָָָֹדרׁשה
ה ' ּבׁשם ה ּבאים ֵ ְ ִ ָ ַ ִ  ְּבר ּוכים 

ׁש ארגּ נוּ בּ ר ׁש וּ ת  הר בּ ים וּ מזכּ י ׁש ליט"א , י ׁש יבוֹ ת ראׁש י הגּ אוֹ נים, הרבּ נים 
הזּ ה. ה ּק דוֹ ׁש  ה ּק הל וכל הזּ ה, הגּ דוֹ ל קבּ וּ ץ את

היּ וֹ צאאנחנוּ  הגּ דוֹ ל הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  וּ מצ ּפ ים הזּ המיחלים הּק בּ וּ ץ ׁש ל מן  , 
את  בּ מהרה הם בּ עזרת יביא חוּ לוֹ ן, בּ עיר יוֹ מא דּ חד רב בּ יי  בּ ר 

גּ ליּ וֹ ת אמן.הּק בּ וּ ץ בּ ימינ וּ  בּ מהרה צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

–כּ ת וּ ב ז וּ ג  ׁש נים הּמ ׁש נה , בּ סוֹ ד וׁש נינ וּ  הבוּ ע, בּ פרׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר 
חס , אחד,ּפ ן ז וּ ג והם חלקים , ׁש ני יׁש  ּפ נחס י'בּ ׁש ם  נת בּ אר, והרי 

הדּ בר , ס וֹ ד וזה וּ  כּ אחד, ׁש נים כּ וֹ ללת  י' ׁש הרי ּפ נחס , אוֹ תיּ וֹ ת בּ ין קטנּ ה
נתבּ אר . וזה

מׁש רׁש וֹ ת כּ לוֹ מר היוּ  הדּ וֹ ר, "ּפ ני" ׁש היוּ  ואביהוּ  נדב ׁש נּ ׁש מת והיינוּ  ּפ נחס , 
ה ּמ גּ פה את ועצר י שׂ ראל , בּ ני על ו"חס" וּ מפרׁש ים)בּ וֹ , .(רמ"ק 

לא רבּ י לּמ ה  הי וּ , וּ ׁש נים הם, ׁש נים והרי לוֹ , ואמר אביו, את  ׁש אל אלעזר  
וּ מוּ ם  נא וּ , לא ׁש הרי היוּ , גוּ ף  חצאי ׁש ני לוֹ , אמר  ׁש נים? נמצאוּ 
ׁש ל  וי' וג וֹ ', ראׁש י אלּ ה ּפ ינחס  את לוֹ  ו ּת לד ׁש כּ תוּ ב  באחד, נכללוּ  הם   ּכ

ה   ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  ׁש ּק נּ א בּ ׁש עה אלּ א הא וֹ תיּ וֹ ת, לח בּ ר  בּ ּה  נּת ן לא  וּ א,ּפ נחס 
זמרי ׁש הכניס  הזּ וֹ , ה ּק דוֹ ׁש ה הבּ רית אוֹ ת את ׁש ראה העקם, את ליר וּ בא
התע ּק מ וּ  בּ נכר יּ ה כּ אן, התּת ּק ן  בּ ראׁש וֹ נה התע ּק ם וּ במה אחרת , לר ׁש וּ ת
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  התּת ּק נוּ , בּ נכר יּ ה וכאן זרה , א ׁש  בּ הקריבם ׁש כּ תוּ ב בהתחלה ,
נּ ראה  מה זרה, א ה גּ ם כּ אן אף  זרה, אׁש  לּ הלאה מה נכר, אל בּ ת וּ בעל
אף זרה. אׁש  בּ הקרבם ׁש כּ תוּ ב הרחוֹ קה, את הקריב וּ  בּ התחלה אלּ א  כּ אן?
לרח וֹ קה, מקרב היה הּמ ל ׁש ם את הרחוֹ קה , את מקריב היה זמרי כּ אן
ּת ּק ן  כּ אן העדה",  ֹמּת ו ויּ קם הכּ הן  אהרן  בּ ן אלעזר בּ ן ּפ ינחס "ויּ רא – מיּ ד
כּ אחד, האוֹ ת יּ וֹ ת את לח בּ ר לׁש מוֹ , י' נּת נה ואז ׁש בּ ראׁש וֹ נה, העקם את

ׁש לוֹ ם" בּ ריתי  את לוֹ  נתן הנני אמר  "לכן ׁש כּ תוּ ב: בּ ׁש לוֹ ם, (בּ ריתי והתבּ ר  
הכּ תרמּמ ׁש ) בּ אוֹ תוֹ  בּת ח לּ ה, חטאוּ  ה כּ תר  בּ א וֹ תוֹ  אלּ א כּ אן? הלוֹ ם  מה  . 
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 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  ב 

ׁש לוֹ ם, בּ ריתי את לוֹ  נתן הנני כּ ת וּ ב  ׁש ּת ּק ן, ועכׁש ו בּ ּת חלּ ה, קטטה העירוּ 
ׁש הרי בּ ׁש מוֹ , קטנּ ה  י' נּת נה   ּכ וּ מוּ ם  בׁש לוֹ ם , ע ּמ וֹ  ּת היה מ ּמ ׁש  בּ ריתי
והרי בּ ּת חלּ ה, התעּק ם מה ּת ּק ן ׁש הרי להראוֹ ת הּק טנּ וֹ ת, מהאוֹ תיּ וֹ ת היא
דבר ׁש אלּת י הרחמן  ּבּ ר ו ואמר , ידוֹ  ונׁש ק  אלעזר  רבּ י בּ א  ע ּמ וֹ , הׁש לימה

מ ּמ נּ י. אבד ולא זה

אהרן בּ פרׁש ת בּ ן אלעזר  בּ ן ּפ נחס  לאמר, מׁש ה אל ה' "וידבּ ר  ּפ נחס : 
נתן  הנני אמר  "לכן גו '", ישׂ ראל בּ ני מעל חמתי את ה ׁש יב  הכּ הן
ישׂ ראל" בּ ני על ויכּפ ר לאלקיו ק נּ א א ׁש ר  "ּת חת גו '", ׁש לוֹ ם בּ ריתי את לוֹ 

י'–יג) כ "ה (במדבר

ּפ סוּ קים מוּ בא  מילה בּ ברית לוֹ מר מק וֹ ר  מצא ׁש לּ א וׁש לוֹ ם, ח יּ ים בּ אוֹ ת 
בּ נס ּת ר . ולא בּ נּ גלה לא אלּ וּ ,

כּ תיבונראה לזמרי ּפ נחס  ׁש הרג  בּ עת דּ הנּ ה ח)בּ הק דּ ם, כה, "ו ּת עצר(בּ לק 
בּ פר ׁש תנוּ : כּ תיב לזה   וּ בהמׁש חמתיא)הּמ גּ פה ", את "ה ׁש יב  

ׁש הרגב )גו'",  ּכ בּ ׁש ביל וכי וק ׁש ה, בּ קנאתי". י שׂ ראל בּ ני את כלּ יתי "ולא
אתמהא. וּ תכּפ ר , הּמ גּ פה" "וּת עצר זה מוּ ם  זמרי, את ּפ נחס

גּ דוֹ לים ועוֹ ד  היוּ  ואלעזר  ואהרן מׁש ה הלא דּ יקא, ּפ נחס  הל לּמ ה קׁש ה, 
הוּ א  בּ דין  אמ וֹ ר : לכן הּפ סוּ ק על ּפ רׁש תנוּ  בּ מדרׁש  דּ איתא ועוֹ ד, מּמ נּ וּ .

ה ּמ דרׁש . דּ ברי  בּ אוּ ר  להבין  וצרי שׂ כרוֹ , ׁש יּ ּט וֹ ל

ה ּק נאהונראה ענין  ּפ עמים ג ' כּ אן ׁש ּמ וּ בא דּ מה קנאתי להקדּ ים את ("בּ קנאוֹ  
בּ קנאתי") ׁש י"ק גו ' מהר"ם  בּ תׁש וּ בת ׁש ּמ וּ בא כּ מ וֹ  ׁש ה וּ א נראה (סימן , 

מעשׂ ה,שי"ג) בּ ׁש עת היא ד"מחאה" ל"מחאה", "ּת וֹ כחה" בּ ין החלּ וּ ק
הוּ א  ה"ה וֹ כחה" וענין זה, בּ דבר  לה כּ וֹ ת דּ חיּ ב חיּ ים מחנה בּ תׁש וּ בת וּ מוּ בא

ׁש ב וּ עוֹ ת בּ גמרא י"ז)כּ ּמ וּ בא נקרא (דּ ף מוֹ חה ואינ וֹ  למחוֹ ת בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  "כּ ל 
איׁש  בּ אחיו", איׁש  "וכׁש לוּ  הּפ ס וּ ק  על דּ נ דּ ה ק ּמ א בּ פרק  וּ מוּ בא ר ׁש ע ",
 ּי אי ּפ ליגי וּ בראׁש וֹ נים לזה. זה ערבים ישׂ ראל ׁש כּ ל מכּ אן אחיו, בּ עוֹ ן
"את  סיני מהר קבּ לנוּ  בּ אחיו" "איׁש  ּפ נים כּ ל על אבל בּ גּ רים , ערבוּ ת דּ ין

ּפ ה ". איננּ וּ  אׁש ר ואת  ּפ ה יׁש נוֹ  א ׁש ר 

בּ ׁש בּ תוּ בזה ה גּ מרא דּ ברי ליב ע"ב )אמרּת י נ "ד למחוֹ ת (דּ ף ׁש אפׁש ר  מי כּ ל 
על  נתּפ ס  עירוֹ  בּ אנׁש י בּ ית וֹ , אנׁש י  על נתּפ ס מחה  ולא בּ יתוֹ  בּ אנ ׁש י
 ּי האי וק ׁש ה, כו'. הע וֹ לם כּ ל על נת ּפ ס כּ לּ וֹ , העוֹ לם בּ כל עיר וֹ , אנׁש י 

להוֹ כיח נׁש ׁש יּ וּ כל וּ באיזהוּ  סנהדרין  דּ בגמרא  נראה , רק העוֹ לם. בּ כל 
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"מפריחי ו ׁש ם הבּ א ", לע וֹ לם חלק להם אין  בּ קוּ ביא  ד"המשׂ חק איתא
הערבוּ ת. ענין וזה וּ  בּ דוֹ רנוּ , גּ ם  ּי זה וּ באפן  י וֹ נים",

בּ בא וּ רוּ מ וּ בא ח יּ ים, בּ חפץ וכן מקאלמייא, הלּ ל מר' דּ ל אל משׂ כּ יל בּ ספר  
דּ לא  מוּ ם אב ּק ׁש ", מיּ ד דמוֹ  הזהר ּת  לא כּ י "ואּת ה הּפ ס וּ ק 
כּ ל  למחוֹ ת ׁש בּ ידוֹ  מי דּ כל אליּ הוּ  דבי בּ תנא  וּ מ וּ בא הענׁש . עלי אז  הוֹ כחּת 
הדּ וֹ רוֹ ת, כּ ל ס וֹ ף  עד דמוֹ  כּ תב ח יּ ים וּ בחפץ  עליו , בּ י שׂ ראל הנּ ׁש ּפ כים דּ מים 
הוֹ כיח וּ  ׁש לּ א  מּפ ני  בּ נימין  בּ גבעת  אלף ע "ב  א וֹ תן איתא: ׁש וֹ פטים וּ ביּ לק וּ ט
בּ חפץ וּ מוּ בא בּ איכה. כּ ּמ וּ בא הּמ קדּ ׁש , בּ ית  חרב  זה וּ ב ׁש ביל זה, את זה

דיץ ׁש לף ערב הוּ א  עליה  ח יּ בים  ׁש אנוּ  דהערב וּ ת בּ רמ בּ "ם [א]ח יּ ים וּ מ וּ בא , 
דּ בר . כּ ל על בּ ערבוּ ת שמחוּ ייב 

האמת,והנּ ה רוֹ אה  בּ רית דנוֹ טר  ט וֹ ב, ׁש ם הבּ על ּת למידי בּ ׁש ם מבאר  
סנהדרין  וּ בגמרא  למחוֹ ת, מחוּ ייב  היה וּ מ ּמ ילא זאת, ראה וּ פנחס
להריגה, מּמ ׁש  מוּ כן  והיה זה על נפ ׁש וֹ  מסר  ׁש ּפ נחס  איתא  חלק ּפ רק 
וכיון  ה ּמ גּ פה", "וּת עצר אׁש ר וּ פעל ׁש לוֹ ם" ל"בריתי זכה זה וּ בׁש ביל

ישׂ ראל". בּ ני על "ויכּפ ר  לכן ׁש ּמ חה

ע"ב )הנּ "לוּ בגמרא פ"ב  וה וֹ לכת:(דּ ף  מכּפ רת  ׁש ּת הא ז וֹ  כּ ּפ רה  "ראוּ יה 
ויכּפ ר ",לעוֹ לם" לאלקיו קנּ א אׁש ר  ּת חת ע וֹ לם כּ הנּ ת "בּ רית (דּ כתיב 

בּ לׁש וֹ ן  וגו'", ישׂ ראל בּ ני על "וכּפ ר  כּ תיב מדּ לא כּ אן : מהר ׁש "א אגּ דוֹ ת וּ בחדּ וּ ׁש י רׁש "י.
עתיד ) בּ ל ׁש וֹ ן "ויכּפ ר " וּ כתיב ישׂ כרעבר, וּ בבני ד'. מאמר  ּת ׁש רי, חדׁש  (מאמרי 

ז') הוּ א:סימן ס וֹ ף"הלּ ׁש וֹ ן עד  והוֹ לכת  מכּפ רת ה זּ וֹ  ה כּ ּפ רה  ׁש ּת הא ראוּ יה 
ה דּ וֹ ר וֹ ת ".כּ ל 

יּק ם וכתב ה' מּק רלין ׁש למה הר' מ וֹ רנוּ  הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש ם ׁש ם ישׂ כר  בּ בני 
אל יּ ה וּ  ׁש אמר חז"ל, מדר ׁש  ׁש יּ ׁש  ּפ נחס )דּ מוֹ , עוֹ לם,(זה ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  , 

וע וֹ ן,כּ יון  חטא לס בּ ל אוּ כל ולא מק נּ א  ׁש אני היא אבי ׁש מידתי יהיה  ּפ ן  
עברה בּ על לברית , בּ נוֹ  ה ּמ כניס לסוֹ בלוֹ .ה בּ ן אוּ כל ולא  לוֹ , והׁש יב 

עוֹ נ וֹ תיו . הבּ ן  לאבי אכ ּפ ר אז  ה וּ א ,  ּבּ רו ּפ ן הּק ד וֹ ׁש  ע וֹ ד, אליּ הוּ  לוֹ  ואמר  
עברה, בּ עלי ׁש ם והע וֹ מדים הּמ וֹ הל  לכל יהיה גּ ם  ׁש יּ כּפ ר  ד' והׁש יב 
ׁש ם .העוֹ מדים  

סימן א. דעה יורה  ערוך  בשולחן איתא דהנה
דיש  ערבות,קע"ז, מיני סתם ,א 'ג' ב'ערב
קבלן, ג'ג'ערב בין והחילוק דיץ. שלוף ערב

שהמלוה הוא סתם ערב כך, הוא אלו  ערבים

להערב; הולך  להלוה אין ואם  להלוה, הולך 
למי לילך  יכול  שהמלוה הוא, קבלן ערב
שהמלוה הוא, דיץ שלוף וערב רוצה; שהוא

להערב. רק הולך



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  ב 

ׁש לוֹ ם, בּ ריתי את לוֹ  נתן הנני כּ ת וּ ב  ׁש ּת ּק ן, ועכׁש ו בּ ּת חלּ ה, קטטה העירוּ 
ׁש הרי בּ ׁש מוֹ , קטנּ ה  י' נּת נה   ּכ וּ מוּ ם  בׁש לוֹ ם , ע ּמ וֹ  ּת היה מ ּמ ׁש  בּ ריתי
והרי בּ ּת חלּ ה, התעּק ם מה ּת ּק ן ׁש הרי להראוֹ ת הּק טנּ וֹ ת, מהאוֹ תיּ וֹ ת היא
דבר ׁש אלּת י הרחמן  ּבּ ר ו ואמר , ידוֹ  ונׁש ק  אלעזר  רבּ י בּ א  ע ּמ וֹ , הׁש לימה

מ ּמ נּ י. אבד ולא זה

אהרן בּ פרׁש ת בּ ן אלעזר  בּ ן ּפ נחס  לאמר, מׁש ה אל ה' "וידבּ ר  ּפ נחס : 
נתן  הנני אמר  "לכן גו '", ישׂ ראל בּ ני מעל חמתי את ה ׁש יב  הכּ הן
ישׂ ראל" בּ ני על ויכּפ ר לאלקיו ק נּ א א ׁש ר  "ּת חת גו '", ׁש לוֹ ם בּ ריתי את לוֹ 

י'–יג) כ "ה (במדבר

ּפ סוּ קים מוּ בא  מילה בּ ברית לוֹ מר מק וֹ ר  מצא ׁש לּ א וׁש לוֹ ם, ח יּ ים בּ אוֹ ת 
בּ נס ּת ר . ולא בּ נּ גלה לא אלּ וּ ,

כּ תיבונראה לזמרי ּפ נחס  ׁש הרג  בּ עת דּ הנּ ה ח)בּ הק דּ ם, כה, "ו ּת עצר(בּ לק 
בּ פר ׁש תנוּ : כּ תיב לזה   וּ בהמׁש חמתיא)הּמ גּ פה ", את "ה ׁש יב  

ׁש הרגב )גו'",  ּכ בּ ׁש ביל וכי וק ׁש ה, בּ קנאתי". י שׂ ראל בּ ני את כלּ יתי "ולא
אתמהא. וּ תכּפ ר , הּמ גּ פה" "וּת עצר זה מוּ ם  זמרי, את ּפ נחס

גּ דוֹ לים ועוֹ ד  היוּ  ואלעזר  ואהרן מׁש ה הלא דּ יקא, ּפ נחס  הל לּמ ה קׁש ה, 
הוּ א  בּ דין  אמ וֹ ר : לכן הּפ סוּ ק על ּפ רׁש תנוּ  בּ מדרׁש  דּ איתא ועוֹ ד, מּמ נּ וּ .

ה ּמ דרׁש . דּ ברי  בּ אוּ ר  להבין  וצרי שׂ כרוֹ , ׁש יּ ּט וֹ ל

ה ּק נאהונראה ענין  ּפ עמים ג ' כּ אן ׁש ּמ וּ בא דּ מה קנאתי להקדּ ים את ("בּ קנאוֹ  
בּ קנאתי") ׁש י"ק גו ' מהר"ם  בּ תׁש וּ בת ׁש ּמ וּ בא כּ מ וֹ  ׁש ה וּ א נראה (סימן , 

מעשׂ ה,שי"ג) בּ ׁש עת היא ד"מחאה" ל"מחאה", "ּת וֹ כחה" בּ ין החלּ וּ ק
הוּ א  ה"ה וֹ כחה" וענין זה, בּ דבר  לה כּ וֹ ת דּ חיּ ב חיּ ים מחנה בּ תׁש וּ בת וּ מוּ בא

ׁש ב וּ עוֹ ת בּ גמרא י"ז)כּ ּמ וּ בא נקרא (דּ ף מוֹ חה ואינ וֹ  למחוֹ ת בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  "כּ ל 
איׁש  בּ אחיו", איׁש  "וכׁש לוּ  הּפ ס וּ ק  על דּ נ דּ ה ק ּמ א בּ פרק  וּ מוּ בא ר ׁש ע ",
 ּי אי ּפ ליגי וּ בראׁש וֹ נים לזה. זה ערבים ישׂ ראל ׁש כּ ל מכּ אן אחיו, בּ עוֹ ן
"את  סיני מהר קבּ לנוּ  בּ אחיו" "איׁש  ּפ נים כּ ל על אבל בּ גּ רים , ערבוּ ת דּ ין

ּפ ה ". איננּ וּ  אׁש ר ואת  ּפ ה יׁש נוֹ  א ׁש ר 

בּ ׁש בּ תוּ בזה ה גּ מרא דּ ברי ליב ע"ב )אמרּת י נ "ד למחוֹ ת (דּ ף ׁש אפׁש ר  מי כּ ל 
על  נתּפ ס  עירוֹ  בּ אנׁש י בּ ית וֹ , אנׁש י  על נתּפ ס מחה  ולא בּ יתוֹ  בּ אנ ׁש י
 ּי האי וק ׁש ה, כו'. הע וֹ לם כּ ל על נת ּפ ס כּ לּ וֹ , העוֹ לם בּ כל עיר וֹ , אנׁש י 

להוֹ כיח נׁש ׁש יּ וּ כל וּ באיזהוּ  סנהדרין  דּ בגמרא  נראה , רק העוֹ לם. בּ כל 

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר ג

"מפריחי ו ׁש ם הבּ א ", לע וֹ לם חלק להם אין  בּ קוּ ביא  ד"המשׂ חק איתא
הערבוּ ת. ענין וזה וּ  בּ דוֹ רנוּ , גּ ם  ּי זה וּ באפן  י וֹ נים",

בּ בא וּ רוּ מ וּ בא ח יּ ים, בּ חפץ וכן מקאלמייא, הלּ ל מר' דּ ל אל משׂ כּ יל בּ ספר  
דּ לא  מוּ ם אב ּק ׁש ", מיּ ד דמוֹ  הזהר ּת  לא כּ י "ואּת ה הּפ ס וּ ק 
כּ ל  למחוֹ ת ׁש בּ ידוֹ  מי דּ כל אליּ הוּ  דבי בּ תנא  וּ מ וּ בא הענׁש . עלי אז  הוֹ כחּת 
הדּ וֹ רוֹ ת, כּ ל ס וֹ ף  עד דמוֹ  כּ תב ח יּ ים וּ בחפץ  עליו , בּ י שׂ ראל הנּ ׁש ּפ כים דּ מים 
הוֹ כיח וּ  ׁש לּ א  מּפ ני  בּ נימין  בּ גבעת  אלף ע "ב  א וֹ תן איתא: ׁש וֹ פטים וּ ביּ לק וּ ט
בּ חפץ וּ מוּ בא בּ איכה. כּ ּמ וּ בא הּמ קדּ ׁש , בּ ית  חרב  זה וּ ב ׁש ביל זה, את זה

דיץ ׁש לף ערב הוּ א  עליה  ח יּ בים  ׁש אנוּ  דהערב וּ ת בּ רמ בּ "ם [א]ח יּ ים וּ מ וּ בא , 
דּ בר . כּ ל על בּ ערבוּ ת שמחוּ ייב 

האמת,והנּ ה רוֹ אה  בּ רית דנוֹ טר  ט וֹ ב, ׁש ם הבּ על ּת למידי בּ ׁש ם מבאר  
סנהדרין  וּ בגמרא  למחוֹ ת, מחוּ ייב  היה וּ מ ּמ ילא זאת, ראה וּ פנחס
להריגה, מּמ ׁש  מוּ כן  והיה זה על נפ ׁש וֹ  מסר  ׁש ּפ נחס  איתא  חלק ּפ רק 
וכיון  ה ּמ גּ פה", "וּת עצר אׁש ר וּ פעל ׁש לוֹ ם" ל"בריתי זכה זה וּ בׁש ביל

ישׂ ראל". בּ ני על "ויכּפ ר  לכן ׁש ּמ חה

ע"ב )הנּ "לוּ בגמרא פ"ב  וה וֹ לכת:(דּ ף  מכּפ רת  ׁש ּת הא ז וֹ  כּ ּפ רה  "ראוּ יה 
ויכּפ ר ",לעוֹ לם" לאלקיו קנּ א אׁש ר  ּת חת ע וֹ לם כּ הנּ ת "בּ רית (דּ כתיב 

בּ לׁש וֹ ן  וגו'", ישׂ ראל בּ ני על "וכּפ ר  כּ תיב מדּ לא כּ אן : מהר ׁש "א אגּ דוֹ ת וּ בחדּ וּ ׁש י רׁש "י.
עתיד ) בּ ל ׁש וֹ ן "ויכּפ ר " וּ כתיב ישׂ כרעבר, וּ בבני ד'. מאמר  ּת ׁש רי, חדׁש  (מאמרי 

ז') הוּ א:סימן ס וֹ ף"הלּ ׁש וֹ ן עד  והוֹ לכת  מכּפ רת ה זּ וֹ  ה כּ ּפ רה  ׁש ּת הא ראוּ יה 
ה דּ וֹ ר וֹ ת ".כּ ל 

יּק ם וכתב ה' מּק רלין ׁש למה הר' מ וֹ רנוּ  הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש ם ׁש ם ישׂ כר  בּ בני 
אל יּ ה וּ  ׁש אמר חז"ל, מדר ׁש  ׁש יּ ׁש  ּפ נחס )דּ מוֹ , עוֹ לם,(זה ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  , 

וע וֹ ן,כּ יון  חטא לס בּ ל אוּ כל ולא מק נּ א  ׁש אני היא אבי ׁש מידתי יהיה  ּפ ן  
עברה בּ על לברית , בּ נוֹ  ה ּמ כניס לסוֹ בלוֹ .ה בּ ן אוּ כל ולא  לוֹ , והׁש יב 

עוֹ נ וֹ תיו . הבּ ן  לאבי אכ ּפ ר אז  ה וּ א ,  ּבּ רו ּפ ן הּק ד וֹ ׁש  ע וֹ ד, אליּ הוּ  לוֹ  ואמר  
עברה, בּ עלי ׁש ם והע וֹ מדים הּמ וֹ הל  לכל יהיה גּ ם  ׁש יּ כּפ ר  ד' והׁש יב 
ׁש ם .העוֹ מדים  

סימן א. דעה יורה  ערוך  בשולחן איתא דהנה
דיש  ערבות,קע"ז, מיני סתם ,א 'ג' ב'ערב
קבלן, ג'ג'ערב בין והחילוק דיץ. שלוף ערב

שהמלוה הוא סתם ערב כך, הוא אלו  ערבים

להערב; הולך  להלוה אין ואם  להלוה, הולך 
למי לילך  יכול  שהמלוה הוא, קבלן ערב
שהמלוה הוא, דיץ שלוף וערב רוצה; שהוא

להערב. רק הולך



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  ד 

אליּ הוּ ,וּ לפי זה  ׁש ּפ נחס הּפ סוּ ק, לפרׁש  יׁש  הא לּ ה קנּ אה דּ ברים "אׁש ר 
לכן לאלקיו" עבר וֹ ת, לס בּ ל י וּ כל ולא  מקנּ א והוּ א הוֹ איל על , "ויכּפ ר 

ישׂ ראל" מה בּ ני ותבין אליּ ה וּ . ׁש ל כּ ּס א  אצל ׁש יּ עמד מי  לכל ד' יכּפ ר , 
הנּ "ל חז"ל ה דּ וֹ ר וֹ תׁש אמרוּ  כּ ל  סוֹ ף עד וה וֹ לכת מכּפ רת ה זּ וֹ  ה כּ ּפ רה  ,ׁש ּת הא 

כּ אן. עד 

ערבולעניּ וּ ת דּ אחד אבּק ׁש ", מיּ ד "דמ וֹ  בּ פס וּ ק  הנּ "ל לפי נראה  דּ עּת י 
ועל  "עלינוּ  בּ פר וּ ׁש  חיּ ים  החפץ וכתב הדּ וֹ רוֹ ת, כּ ל  ס וֹ ף  עד לחברוֹ 
נמצא  וּ מּמ ילא הבּ תרים . בּ ין בּ רית על דּ קאי דּ וֹ רוֹ ת", כּ ל ועל דוֹ רוֹ תנוּ 

וּ  הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל על ע וֹ נ ׁש ים ולכן מרבּ ה ׁש ּק בּ לנ וּ  ּפ רענ יּ וֹ ת, מּמ דּ ת טוֹ בה מ דּ ה 
ׁש ּת הא  זוֹ  כּ ּפ רה "ראוּ י' ט וֹ בה בּ מ דּ ה  ׁש כּ ן כּ ל כּ ן , ּפ רעניּ וֹ ת דבמדת כּ יון
לכל  הגן מּמ ילא הדּ וֹ ר , כּ ל על הגן ׁש הוּ א  ּפ נחס  ׁש כּ ן וכל כו '". מכּפ רת

לזמר הרג  דּ פנחס  דּ הא  בּ רית, בּ לי גּ ם וּ מּמ ילא הדּ וֹ ר ערב וּ ת, מ וּ ם הוּ א י  
מכּפ ר .מרבּ ה  ולכן ּפ רעניּ וֹ ת, מּמ דּ ת ט וֹ בה מ דּ ה  

ּפ נחס ,ועוֹ ד  בּ זכוּ ת ע וֹ מדים הדּ וֹ רוֹ ת  וכל דהיוֹ ת  ליב, דּ ע ּת י לעניּ וּ ת נראה  
לעוֹ לם, והוֹ לכת  מכּפ רת ׁש ּת הא זוֹ  כּ ּפ רה ראוּ יה דּ בליכּ יון לכן 

כּ לל  והצּ יל נפ ׁש וֹ  ׁש ּמ סר  וּ בגלל וחלילּה , חס  כּ ליה היה נפ ׁש וֹ  מסירת 
ׁש ּת הא  ז וֹ  כּ ּפ רה  ראוּ יה  לכן ּפ נחס , בּ זכוּ ת הוּ א  העוֹ לם ק יּ וּ ם וכל ישׂ ראל

לעוֹ לם. והוֹ לכת מכּפ רת

וּ מוּ בא ועל  שׂ כרוֹ ", ׁש יּ ּט וֹ ל הוּ א "בּ דין ה ּמ דרׁש  דּ ברי ליב  נראה זה  ּפ י 
היה  אצלוֹ  דּ וקא לּמ ה ׁש הקׁש ה מ דּ וּ בנא , מה ּמ גּ יד יעקב בּ מ ׁש לי 

הּמ ׁש ל. ׁש ם ע יּ ן אבוֹ תיו, אצל ולא ׁש לוֹ ם" "בּ ריתי

עליו והנּ ה  רבּ נ וּ  למׁש ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  כּ ׁש אמר העגל חטא בּ עת  
ואכלּ ם בּ הם א ּפ י ויחר  לי הנּ יחה "ועּת ה מׁש ה גו ה לוֹ ם ּפ על ,"' 

לעשׂ וֹ ת  דּ בּ ר א ׁש ר  הרעה על ה' "ו יּ נּ חם אׁש ר  עד יתבּ ר הם  אצל ר בּ נוּ 
עליהם  וּ פקדּת י ּפ קדי "וּ ביוֹ ם יתבּ ר ה ם לוֹ  אמר  כן ּפ י על אף א לע ּמ וֹ ",
ּת מיד  ותמיד יחד, מ לּ כלּ וֹ תם אלי ׁש מע ּת י "עּת ה ר ׁש "י וּ פרוּ ׁש  ח ּט אתם ",
ׁש אר עם הזּ ה העוֹ ן  מן מעט עליהם  וּ פקדּת י ע וֹ נוֹ תיהם , עליהם  כּ ׁש אפק וֹ ד
העגל". ע וֹ ן מּפ רעוֹ ן קצת בּ ּה  אין ישׂ ראל על בּ אה ּפ רענוּ ת ואין העוֹ נוֹ ת ,

"אכּ נּ וּ ועל למ ׁש ה יתבּ ר הם ׁש אמר מרגּ לים, בּ חטא זה בּ דּ ברדּ ר 
א ,"כּ דברי סלחּת י ה' "ויּ אמר  יתבּ ר הם אצל מׁש ה  ּפ על גו'",

רׁש " וּ פר וּ ׁש  גו'", אני חי "ואוּ לם יתבּ ר הם אמר  כן  ּפ י על "לא יאף  

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר ה

אחד כּ איׁש  ּפ תאוֹ ם גו'")אמיתם יכלת  "מבּ לּת י יאמרוּ  מ'(ׁש לּ א בּ אח וּ ר  אלּ א  , 
מעט". מעט ׁש נה

העגל אכן דּ חטא  הינ וּ , י שׂ ראל". בּ ני על "ויכּפ ר  הדּ ינים כּ ל את סלּ ק  ּפ נחס  
לוֹ  ׁש היתה  כּ יון ּפ נחס, אבל דּ וֹ ר, לא וֹ תוֹ  רק נת כּ ּפ רוּ  מר גּ לים  וחטא
בּ ריתי את לוֹ  נ וֹ תן "הנּ ני  ולכן לגמרי, הדּ ינים את ס לּ ק לכן נפ ׁש  מסיר וּ ת

הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל סוֹ ף  עד מכּפ ר  ׁש הוּ א כּ יון ׁש לוֹ ם",

אלּ וּ וּ בזה ּפ סוּ קים  אמירת בּ ענין  וׁש לוֹ ם ח יּ ים האוֹ ת ּת מיהת מיבת  
ּפ נחס הוּ א הבּ רית מלא אליּ הוּ  כּ י בּ רית, עריכת זהבּ ׁש עת ("ּפ נחס  

בּ עת אליּ הוּ ") לכן הבּ רית, ׁש מירת בּ עניני ישׂ ראל כּ לל את הצּ יל ׁש הוּ א , 
הנּ "ל, הּפ ס וּ קים אז  א וֹ מרים ּפ נחס, ׁש הוּ א אליּ הוּ  בּ א ׁש אז בּ רית עריכת

ּפ נחס . את להזכּ יר כּ די 

חדׁש ועוֹ ד, ילד כּ ל  לכן מ כּ ליה , ישׂ ראל בּ ני נצּ לוּ  ּפ נחס ידי ׁש על דּ כיון 
ה נּ וֹ לד,  הר ׁש ל "אביו" כּ עין  הוּ א וּ פנחס ּפ נחס , בּ זכוּ ת הוּ א  ׁש נּ וֹ לד

ּפ נחס אל יּ הוּ )ולכן  אבינוּ (ׁש הוּ א אברהם ׁש ל בּ בריתוֹ  בּ הכנסת וֹ  להׁש ּת ּת ף  בּ א 
ּפ נחס גו' וידבּ ר  כו ' הבּ א  ּבּ ר ו" אוֹ מרים ׁש ם ׁש הוּ א וּ מכּ יון הלוֹ ם, עליו

גו'". אלעזר  בּ ן 

אליּ הוּ ",ולכן הוּ א "ּפ נחס כּ י ואהרן, מׁש ה ולא ה ', קנאת ק נּ א ּפ נחס  דּ וקא 
הבּ רית. ׁש מירת לענין קנּ א דּ וקא ּפ נחס לכן הבּ רית,  מלא ׁש הוּ א

את אנחנ וּ  הצּ יל זה  ידי ועל צבאוֹ ת ה' קנאת ׁש ּק נּ א מּפ נחס ללמד צריכים 
ּפ נחס , בּ בחינת הוּ א הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מד יהוּ די וכל ישׂ ראל, עם
בּ זכוּ תוֹ . ישׂ ראל עם את  וּ מצּ ילים ישׂ ראל עם  על ׁש "חס " בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 

בּ ירוּ ׁש לים ידוּ ע הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמד בּ מיחד נוֹ סע היה זי "ע סאלי ׁש הבּ אבּ א 
בּ ׁש אר דּ ּפ ים 10 כּ מוֹ  הוּ א בּ יר וּ ׁש לים ז וֹ הר אחד דּ ף ׁש ה לּ וֹ מד ואמר 
כּ א ׁש ר ה צּ דּ יקים שׂ מחת לתאר בּ כלל אנוֹ ׁש י בּ שׂ כל  אפׁש ר אי ישׂ ראל, ארץ 
אּת נוּ  ׁש מחים זי "ע  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן לרבּ י חזק בּ ק ׁש ר  מתח בּ רים ע ּת ה  אנוּ 
אלף ׁש ל מ דּ רכיהם ללמד הראוּ י וּ מן עכׁש ו, א ּת נוּ  ורוֹ קדים בּ שׂ מחתנוּ 

הּמ זכּ רים זוֹ הרבּ א וֹ רצ דּ יקים ללמד היהוּ דים כּ ל את זרז וּ  אׁש ר הזּ וֹ הר  
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד וחׁש יב וּ ת מעלת להבין התע וֹ ררנוּ  וּ מזּ ה יוֹ ם, בּ כל הּק דוֹ ׁש 
זוֹ הר בּ לּמ וּ ד וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד ׁש עה, ׁש ל וערכּ ה הּק דוֹ ׁש ,
הזּ וֹ הר וכח ׁש עה , ׁש ל ערכּ ּה  בּ ׁש ם ספר לאוֹ ר  להוֹ ציא  ׁש זּ כינ וּ  עד הּק דוֹ ׁש ,
כּ לּ וֹ , העוֹ לם בּ כל י שׂ ראל, בּ ני אחינוּ  את ועוֹ ררוּ  אלפים, מאוֹ ת חנּ ם ׁש חלּ ק 
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אליּ הוּ ,וּ לפי זה  ׁש ּפ נחס הּפ סוּ ק, לפרׁש  יׁש  הא לּ ה קנּ אה דּ ברים "אׁש ר 
לכן לאלקיו" עבר וֹ ת, לס בּ ל י וּ כל ולא  מקנּ א והוּ א הוֹ איל על , "ויכּפ ר 

ישׂ ראל" מה בּ ני ותבין אליּ ה וּ . ׁש ל כּ ּס א  אצל ׁש יּ עמד מי  לכל ד' יכּפ ר , 
הנּ "ל חז"ל ה דּ וֹ ר וֹ תׁש אמרוּ  כּ ל  סוֹ ף עד וה וֹ לכת מכּפ רת ה זּ וֹ  ה כּ ּפ רה  ,ׁש ּת הא 

כּ אן. עד 

ערבולעניּ וּ ת דּ אחד אבּק ׁש ", מיּ ד "דמ וֹ  בּ פס וּ ק  הנּ "ל לפי נראה  דּ עּת י 
ועל  "עלינוּ  בּ פר וּ ׁש  חיּ ים  החפץ וכתב הדּ וֹ רוֹ ת, כּ ל  ס וֹ ף  עד לחברוֹ 
נמצא  וּ מּמ ילא הבּ תרים . בּ ין בּ רית על דּ קאי דּ וֹ רוֹ ת", כּ ל ועל דוֹ רוֹ תנוּ 

וּ  הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל על ע וֹ נ ׁש ים ולכן מרבּ ה ׁש ּק בּ לנ וּ  ּפ רענ יּ וֹ ת, מּמ דּ ת טוֹ בה מ דּ ה 
ׁש ּת הא  זוֹ  כּ ּפ רה "ראוּ י' ט וֹ בה בּ מ דּ ה  ׁש כּ ן כּ ל כּ ן , ּפ רעניּ וֹ ת דבמדת כּ יון
לכל  הגן מּמ ילא הדּ וֹ ר , כּ ל על הגן ׁש הוּ א  ּפ נחס  ׁש כּ ן וכל כו '". מכּפ רת

לזמר הרג  דּ פנחס  דּ הא  בּ רית, בּ לי גּ ם וּ מּמ ילא הדּ וֹ ר ערב וּ ת, מ וּ ם הוּ א י  
מכּפ ר .מרבּ ה  ולכן ּפ רעניּ וֹ ת, מּמ דּ ת ט וֹ בה מ דּ ה  

ּפ נחס ,ועוֹ ד  בּ זכוּ ת ע וֹ מדים הדּ וֹ רוֹ ת  וכל דהיוֹ ת  ליב, דּ ע ּת י לעניּ וּ ת נראה  
לעוֹ לם, והוֹ לכת  מכּפ רת ׁש ּת הא זוֹ  כּ ּפ רה ראוּ יה דּ בליכּ יון לכן 

כּ לל  והצּ יל נפ ׁש וֹ  ׁש ּמ סר  וּ בגלל וחלילּה , חס  כּ ליה היה נפ ׁש וֹ  מסירת 
ׁש ּת הא  ז וֹ  כּ ּפ רה  ראוּ יה  לכן ּפ נחס , בּ זכוּ ת הוּ א  העוֹ לם ק יּ וּ ם וכל ישׂ ראל

לעוֹ לם. והוֹ לכת מכּפ רת

וּ מוּ בא ועל  שׂ כרוֹ ", ׁש יּ ּט וֹ ל הוּ א "בּ דין ה ּמ דרׁש  דּ ברי ליב  נראה זה  ּפ י 
היה  אצלוֹ  דּ וקא לּמ ה ׁש הקׁש ה מ דּ וּ בנא , מה ּמ גּ יד יעקב בּ מ ׁש לי 

הּמ ׁש ל. ׁש ם ע יּ ן אבוֹ תיו, אצל ולא ׁש לוֹ ם" "בּ ריתי

עליו והנּ ה  רבּ נ וּ  למׁש ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  כּ ׁש אמר העגל חטא בּ עת  
ואכלּ ם בּ הם א ּפ י ויחר  לי הנּ יחה "ועּת ה מׁש ה גו ה לוֹ ם ּפ על ,"' 

לעשׂ וֹ ת  דּ בּ ר א ׁש ר  הרעה על ה' "ו יּ נּ חם אׁש ר  עד יתבּ ר הם  אצל ר בּ נוּ 
עליהם  וּ פקדּת י ּפ קדי "וּ ביוֹ ם יתבּ ר ה ם לוֹ  אמר  כן ּפ י על אף א לע ּמ וֹ ",
ּת מיד  ותמיד יחד, מ לּ כלּ וֹ תם אלי ׁש מע ּת י "עּת ה ר ׁש "י וּ פרוּ ׁש  ח ּט אתם ",
ׁש אר עם הזּ ה העוֹ ן  מן מעט עליהם  וּ פקדּת י ע וֹ נוֹ תיהם , עליהם  כּ ׁש אפק וֹ ד
העגל". ע וֹ ן מּפ רעוֹ ן קצת בּ ּה  אין ישׂ ראל על בּ אה ּפ רענוּ ת ואין העוֹ נוֹ ת ,

"אכּ נּ וּ ועל למ ׁש ה יתבּ ר הם ׁש אמר מרגּ לים, בּ חטא זה בּ דּ ברדּ ר 
א ,"כּ דברי סלחּת י ה' "ויּ אמר  יתבּ ר הם אצל מׁש ה  ּפ על גו'",

רׁש " וּ פר וּ ׁש  גו'", אני חי "ואוּ לם יתבּ ר הם אמר  כן  ּפ י על "לא יאף  
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אחד כּ איׁש  ּפ תאוֹ ם גו'")אמיתם יכלת  "מבּ לּת י יאמרוּ  מ'(ׁש לּ א בּ אח וּ ר  אלּ א  , 
מעט". מעט ׁש נה

העגל אכן דּ חטא  הינ וּ , י שׂ ראל". בּ ני על "ויכּפ ר  הדּ ינים כּ ל את סלּ ק  ּפ נחס  
לוֹ  ׁש היתה  כּ יון ּפ נחס, אבל דּ וֹ ר, לא וֹ תוֹ  רק נת כּ ּפ רוּ  מר גּ לים  וחטא
בּ ריתי את לוֹ  נ וֹ תן "הנּ ני  ולכן לגמרי, הדּ ינים את ס לּ ק לכן נפ ׁש  מסיר וּ ת

הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל סוֹ ף  עד מכּפ ר  ׁש הוּ א כּ יון ׁש לוֹ ם",

אלּ וּ וּ בזה ּפ סוּ קים  אמירת בּ ענין  וׁש לוֹ ם ח יּ ים האוֹ ת ּת מיהת מיבת  
ּפ נחס הוּ א הבּ רית מלא אליּ הוּ  כּ י בּ רית, עריכת זהבּ ׁש עת ("ּפ נחס  

בּ עת אליּ הוּ ") לכן הבּ רית, ׁש מירת בּ עניני ישׂ ראל כּ לל את הצּ יל ׁש הוּ א , 
הנּ "ל, הּפ ס וּ קים אז  א וֹ מרים ּפ נחס, ׁש הוּ א אליּ הוּ  בּ א ׁש אז בּ רית עריכת

ּפ נחס . את להזכּ יר כּ די 

חדׁש ועוֹ ד, ילד כּ ל  לכן מ כּ ליה , ישׂ ראל בּ ני נצּ לוּ  ּפ נחס ידי ׁש על דּ כיון 
ה נּ וֹ לד,  הר ׁש ל "אביו" כּ עין  הוּ א וּ פנחס ּפ נחס , בּ זכוּ ת הוּ א  ׁש נּ וֹ לד

ּפ נחס אל יּ הוּ )ולכן  אבינוּ (ׁש הוּ א אברהם ׁש ל בּ בריתוֹ  בּ הכנסת וֹ  להׁש ּת ּת ף  בּ א 
ּפ נחס גו' וידבּ ר  כו ' הבּ א  ּבּ ר ו" אוֹ מרים ׁש ם ׁש הוּ א וּ מכּ יון הלוֹ ם, עליו

גו'". אלעזר  בּ ן 

אליּ הוּ ",ולכן הוּ א "ּפ נחס כּ י ואהרן, מׁש ה ולא ה ', קנאת ק נּ א ּפ נחס  דּ וקא 
הבּ רית. ׁש מירת לענין קנּ א דּ וקא ּפ נחס לכן הבּ רית,  מלא ׁש הוּ א

את אנחנ וּ  הצּ יל זה  ידי ועל צבאוֹ ת ה' קנאת ׁש ּק נּ א מּפ נחס ללמד צריכים 
ּפ נחס , בּ בחינת הוּ א הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מד יהוּ די וכל ישׂ ראל, עם
בּ זכוּ תוֹ . ישׂ ראל עם את  וּ מצּ ילים ישׂ ראל עם  על ׁש "חס " בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 

בּ ירוּ ׁש לים ידוּ ע הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמד בּ מיחד נוֹ סע היה זי "ע סאלי ׁש הבּ אבּ א 
בּ ׁש אר דּ ּפ ים 10 כּ מוֹ  הוּ א בּ יר וּ ׁש לים ז וֹ הר אחד דּ ף ׁש ה לּ וֹ מד ואמר 
כּ א ׁש ר ה צּ דּ יקים שׂ מחת לתאר בּ כלל אנוֹ ׁש י בּ שׂ כל  אפׁש ר אי ישׂ ראל, ארץ 
אּת נוּ  ׁש מחים זי "ע  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן לרבּ י חזק בּ ק ׁש ר  מתח בּ רים ע ּת ה  אנוּ 
אלף ׁש ל מ דּ רכיהם ללמד הראוּ י וּ מן עכׁש ו, א ּת נוּ  ורוֹ קדים בּ שׂ מחתנוּ 

הּמ זכּ רים זוֹ הרבּ א וֹ רצ דּ יקים ללמד היהוּ דים כּ ל את זרז וּ  אׁש ר הזּ וֹ הר  
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד וחׁש יב וּ ת מעלת להבין התע וֹ ררנוּ  וּ מזּ ה יוֹ ם, בּ כל הּק דוֹ ׁש 
זוֹ הר בּ לּמ וּ ד וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד ׁש עה, ׁש ל וערכּ ה הּק דוֹ ׁש ,
הזּ וֹ הר וכח ׁש עה , ׁש ל ערכּ ּה  בּ ׁש ם ספר לאוֹ ר  להוֹ ציא  ׁש זּ כינ וּ  עד הּק דוֹ ׁש ,
כּ לּ וֹ , העוֹ לם בּ כל י שׂ ראל, בּ ני אחינוּ  את ועוֹ ררוּ  אלפים, מאוֹ ת חנּ ם ׁש חלּ ק 
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בּ תוֹ רת  דּ ב וּ קים להיוֹ ת צריכים נערים, עם זקנים מיּ שׂ ראל, אחד ׁש כּ ל
הרׁש בּ "י. ּת וֹ רת את ילמדוּ  גּ ם קטנּ ים, וילדים נׁש ים ואפילוּ  הרׁש בּ "י,

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

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

בּ ׁש עה  למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה
בּ ן  ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה , ׁש נה  הּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א מה אחת
רא ׁש וֹ נה  היּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא מ בּ ני הבּ א  ע וֹ לם

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא

כּ תב גּ ם ל' מל)בּ ת ּק וּ ן  חיּ וּ ב (הכּ ּס א גּ דוֹ ל כּ ּמ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה חכם , ּת למיד על 
ק בּ לה. אר ללמד וגוֹ רם  קבּ לה  לוֹ מדים  אינם אם גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה  וענׁש ם 

ה גּ א לּ ה  מע כּ בים  הם  כּ י בּ לּמ וּ ד גּ ל וּ תא  אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י ליצלן, רחמנא 
כּ ח ּה  גּ דוֹ ל כּ י  הּת וֹ רה, בּ פׁש טי  ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נע שׂ ה לּ א מה הּק בּ לה

הגּ אלּ ה. לקרב 

 ּאיׁש בּ רו 70,000 הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  וסיּ וּ מי  בּ לּמ וּ ד להתאחד ׁש זּ כינ וּ  ה', 
וחדׁש , חדׁש  בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל את ּפ עמים אלף  בּ יחד ׁש יּ גמרוּ 
ה צּ בּ וּ ר עם מ ׁש ּת ּת ף  וּ בזה  בּ לבד, דּ ּק וֹ ת כּ –4 יוֹ ם  בּ כל לוֹ מד אחד וכל
כּ ל  ּפ עמים אלף סיּ ם  לבד הוּ א  וּ כאלּ וּ  כוּ לּ ם, כּ נגד שׂ כר  וּ מקבּ ל המס יּ מים 

חיּ ים מים בּ אר בּ ספר כּ ּמ וּ בא הּק דוֹ ׁש , יד )הזּ וֹ הר כּ תב ּת רוּ מה  .(ּפ רׁש ת 

אחד עכׁש ו וכל האלף , 70 התאחדוּ ת ׁש ל החדׁש  למבצע  גּ ם נכּ נס  כּ לּ נוּ  
סיּ וּ מים  לאלף  ׁש נּ גּ יע כּ די הזּ וֹ הר  כּ רכי וּ לק בּ ל להתקר  יכוֹ ל

מאד. מהר 

ה אלה :נׁש אלּת י ּת כן  וזה  קבריׁש אלה , לכל הוֹ ל ׁש נה , 32 בּ ן  בּ חוּ ר אני  
צּ דקה, הר בּ ה נוֹ תן ק בּ ליסטים , האדמ וֹ רי"ם וּ לכל צדּ יקים
נוֹ ׁש ע ּת י ולא  ׁש ּמ קבּ ל, והּס ג לּ וֹ ת  העצוֹ ת כּ ל את ועוֹ שׂ ה כּ סף, ותוֹ רם מׁש ּת דּ ל

לע שׂ וֹ ת? עלי מה ליׁש וּ עה, זקוּ ק אני מיאׁש , לגמרי כּ בר אני  היּ וֹ ם . עד

טוֹ בּת ׁש וּ בה: ׁש ם  בּ על ותלמידי  זל הארי  ו כּ תבי הּק ד וֹ ׁש  מזּ הר  ידוּ ע 
ילּ חמ וּ  והם עמלק , זרע  רב מהערב  רבּ ם  יהיוּ  הּמ ׁש יח ׁש בּ ימ וֹ ת 
בּ כתל  מנין ּת עשׂ ה ּפ ׁש וּ טה , עצה ל יׁש  אבל נ וֹ ׁש עּת . לא  לכן מׁש יח, נגד

ׁש ּת רצה],הּמ ערבי כּ ּמ ה בּ ח נּ ם ל [נּת ן  בּ מנין אליּ הוּ  ּפ תח  זוֹ הר  ותלמדוּ  
ּת וּ ׁש ע ה ' וּ בעזרת בּ ח יּ ים, זכית ׁש לּ א רבּ וֹ ת  כּ ה לזכיּ וֹ ת ידוּ עותזכּ ה – 
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זה את  מביא  אבּ וּ חצירא  יעקב  ורבּ י הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הרמה זּ הר  לוֹ מדים  אין  ׁש אם 
מתקבּ לוֹ ת אינן  ולא ה ּת פלּ וֹ ת ז וֹ הר לוֹ מדים ׁש אינם האדמוֹ רי "ם כּ ל מּמ ילא , 

רב . ערב ּפ ׁש וּ ט  הם זוֹ הר ללמד לאנׁש ים  אוֹ מרים

וּ בירוּ ׁש לים חׁש בּ וֹ ן :בּ וֹ אוּ  ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן מאה  ׁש וה בּ ׁש בּ ת זוֹ הר דּ ף  
לוֹ מדים  כּ אׁש ר ּת וֹ רה , ׁש נה  בּ יליוֹ ן ער ׁש וה כּ לוֹ מר  ,10 ּפ י ׁש וה 
ממים  ׁש נּ וֹ תנים מה דּ כל אלף, ּפ י ׁש וה הכינה ה ׁש ראת ׁש ׁש ם  בּ כתל,

בּ אלף  ויּ צא)נוֹ תנים בּ מנין,(זוֹ הר  הלּ ּמ וּ ד ואם ּת וֹ רה , ׁש נה טרילי וֹ ן דּ הינ וּ , , 
– ּת וֹ רה. ׁש נה  לקוודטריליוֹ ן , ער ׁש וה כּ לוֹ מר  אלף , ּפ י ׁש וּ ב  להכּפ יל יׁש 

מהוּ  מבין, א ּת ה  האם  מנין גּ דל עּת ה ,  לער ז וֹ הרבּ כּ תל הזּ כוּ ת וללמד 
מנין ,  ּת ער רק בּ כסף ,  ּכּ רו לא  ה דּ בר  ליׁש וּ עה, זקוּ ק אּת ה ואם ה ּק דוֹ ׁש ?

דּ ּק וֹ ת, ה ּמ ערבי בּ כּ תל לע שׂ ר  בּ כתל ׁש כינה. הׁש ראת בּ הם ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ מוֹ ת  , 
ה ּמ כּפ לה בּ מערת  אוֹ  רחל, בּ קבר  א וֹ  בּ מירוֹ ן, יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י בּ קבר א וֹ 
ׁש יּ תקבּ לוּ  רצוֹ ן  ויהי ׁש ם... ׁש יּ ׁש  ה ּת פ לּ וֹ ת וּ ׁש אר  אליּ ה וּ " "ּפ תח בּ יחד ותגּ יד וּ 

כּ ל. אדוֹ ן לפני לרצ וֹ ן  ּת פלּ וֹ תינ וּ 

 ּאנׁש ים,בּ רו 70 אחד בּ י וֹ ם ארגּ ן נתנאל בּ ׁש ם אחד איׁש  רק  בּ ט וֹ ר וֹ נט וֹ  ה' 
איׁש , 70 ׁש ל טפסים 4 כּ בר  אר גּ ן ׁש ליט"א בּ אנוּ ן י וֹ חנן הצּ דּ יק  והרב
חתימוֹ ת  לאלף להגּ יע  לבד מק וּ ה והוּ א החמיׁש י, טפס בּ אמצע  כּ בר והוּ א
י שׂ ראל  עם כּ ל את לחבּ ר  צרי בּ אמת כּ י אחד, בּ ׁש בוּ ע  כּ בר גּ מרוּ  וכלּ ם
ס יּ וּ מים. ׁש ל אלפים לאלפי נגּ יע וכ הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד אחת  בּ חבּ וּ רא 

א  את וכל מצּ יל והוּ א מהלּ וֹ מדים, ואחד אחד כּ ל  כּ נגד  הכר את מק בּ ל חד 
וּ בזכוּ תוֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג  וּ מּמ לחמת מהוֹ נאים ישׂ ראל עם הם יק יּ ם כּ ל לנ וּ  

בּ תהלּ ים הּפ סוּ ק את   ח)יתבּ ר קמ ס כּ תה (ּפ רק יׁש וּ עתי עז  אלקים "ה' : 
ס כּ ת  ׁש הוּ א  ח' דּ ף  יבמוֹ ת ירוּ ׁש למי חז"ל ּפ רׁש וּ  זה ׁש על נׁש ק " בּ יוֹ ם לרא ׁש י
עליו  י וֹ חאי  בּ ר  ׁש מע וֹ ן  הרבּ י כּ הבטחת וּ מג וֹ ג. גּ וֹ ג  מלחמת  מ ּפ ני הּמ גן

וּ כבר נוֹ ח , ּת בת הוּ א הּק דוֹ ׁש  ׁש ה זּ הר  ׁש כּ ל צ וּ ה הלוֹ ם הּק דוֹ ׁש  הרמח"ל לנוּ  
הרמח"ל  אמר  כּ י הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר ׁש ל נוֹ ח  ּת בת  ֹבּ תו י כּ נס  ואחד אחד
בּ וֹ  ורק הּק דוֹ ׁש , בּ ז וֹ הר כּ לוּ לים ישׂ ראל נׁש מוֹ ת רבּ וֹ א ׁש ים  כּ ל הּק דוֹ ׁש :
מן  יפקוּ ן בּ דא מהימנא הרעיא כּ הבטחת  נגּ אל, וּ בוֹ  בּ ז וּ לתוֹ , ולא  ננּ צל

בּ רחמי. גלוּ תא

הוּ א אמרּת י  עינינוּ , מאירת היא  לנוּ , מגן  "ּת וֹ רתוֹ  יוֹ חאי: בּ ר בּ ּפ יּ וּ ט לפרׁש  
חז"ל אמרוּ  דּ הנּ ה י וֹ חאי , בּ ר אדוֹ ננוּ  בּ עדנ וּ " טוֹ ב  (סנהדרין ימליץ 

ע"ב ) צ "ח אחמי,דּ ף ולא ייתי [ר בּ ה] אמר וכן אחמיניה ולא ייתי ע וּ לא  אמר : 
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בּ תוֹ רת  דּ ב וּ קים להיוֹ ת צריכים נערים, עם זקנים מיּ שׂ ראל, אחד ׁש כּ ל
הרׁש בּ "י. ּת וֹ רת את ילמדוּ  גּ ם קטנּ ים, וילדים נׁש ים ואפילוּ  הרׁש בּ "י,

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

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

בּ ׁש עה  למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה
בּ ן  ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה , ׁש נה  הּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א מה אחת
רא ׁש וֹ נה  היּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא מ בּ ני הבּ א  ע וֹ לם

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא

כּ תב גּ ם ל' מל)בּ ת ּק וּ ן  חיּ וּ ב (הכּ ּס א גּ דוֹ ל כּ ּמ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה חכם , ּת למיד על 
ק בּ לה. אר ללמד וגוֹ רם  קבּ לה  לוֹ מדים  אינם אם גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה  וענׁש ם 

ה גּ א לּ ה  מע כּ בים  הם  כּ י בּ לּמ וּ ד גּ ל וּ תא  אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י ליצלן, רחמנא 
כּ ח ּה  גּ דוֹ ל כּ י  הּת וֹ רה, בּ פׁש טי  ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נע שׂ ה לּ א מה הּק בּ לה

הגּ אלּ ה. לקרב 

 ּאיׁש בּ רו 70,000 הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  וסיּ וּ מי  בּ לּמ וּ ד להתאחד ׁש זּ כינ וּ  ה', 
וחדׁש , חדׁש  בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל את ּפ עמים אלף  בּ יחד ׁש יּ גמרוּ 
ה צּ בּ וּ ר עם מ ׁש ּת ּת ף  וּ בזה  בּ לבד, דּ ּק וֹ ת כּ –4 יוֹ ם  בּ כל לוֹ מד אחד וכל
כּ ל  ּפ עמים אלף סיּ ם  לבד הוּ א  וּ כאלּ וּ  כוּ לּ ם, כּ נגד שׂ כר  וּ מקבּ ל המס יּ מים 

חיּ ים מים בּ אר בּ ספר כּ ּמ וּ בא הּק דוֹ ׁש , יד )הזּ וֹ הר כּ תב ּת רוּ מה  .(ּפ רׁש ת 

אחד עכׁש ו וכל האלף , 70 התאחדוּ ת ׁש ל החדׁש  למבצע  גּ ם נכּ נס  כּ לּ נוּ  
סיּ וּ מים  לאלף  ׁש נּ גּ יע כּ די הזּ וֹ הר  כּ רכי וּ לק בּ ל להתקר  יכוֹ ל

מאד. מהר 

ה אלה :נׁש אלּת י ּת כן  וזה  קבריׁש אלה , לכל הוֹ ל ׁש נה , 32 בּ ן  בּ חוּ ר אני  
צּ דקה, הר בּ ה נוֹ תן ק בּ ליסטים , האדמ וֹ רי"ם וּ לכל צדּ יקים
נוֹ ׁש ע ּת י ולא  ׁש ּמ קבּ ל, והּס ג לּ וֹ ת  העצוֹ ת כּ ל את ועוֹ שׂ ה כּ סף, ותוֹ רם מׁש ּת דּ ל

לע שׂ וֹ ת? עלי מה ליׁש וּ עה, זקוּ ק אני מיאׁש , לגמרי כּ בר אני  היּ וֹ ם . עד

טוֹ בּת ׁש וּ בה: ׁש ם  בּ על ותלמידי  זל הארי  ו כּ תבי הּק ד וֹ ׁש  מזּ הר  ידוּ ע 
ילּ חמ וּ  והם עמלק , זרע  רב מהערב  רבּ ם  יהיוּ  הּמ ׁש יח ׁש בּ ימ וֹ ת 
בּ כתל  מנין ּת עשׂ ה ּפ ׁש וּ טה , עצה ל יׁש  אבל נ וֹ ׁש עּת . לא  לכן מׁש יח, נגד

ׁש ּת רצה],הּמ ערבי כּ ּמ ה בּ ח נּ ם ל [נּת ן  בּ מנין אליּ הוּ  ּפ תח  זוֹ הר  ותלמדוּ  
ּת וּ ׁש ע ה ' וּ בעזרת בּ ח יּ ים, זכית ׁש לּ א רבּ וֹ ת  כּ ה לזכיּ וֹ ת ידוּ עותזכּ ה – 

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  ז

זה את  מביא  אבּ וּ חצירא  יעקב  ורבּ י הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הרמה זּ הר  לוֹ מדים  אין  ׁש אם 
מתקבּ לוֹ ת אינן  ולא ה ּת פלּ וֹ ת ז וֹ הר לוֹ מדים ׁש אינם האדמוֹ רי "ם כּ ל מּמ ילא , 

רב . ערב ּפ ׁש וּ ט  הם זוֹ הר ללמד לאנׁש ים  אוֹ מרים

וּ בירוּ ׁש לים חׁש בּ וֹ ן :בּ וֹ אוּ  ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן מאה  ׁש וה בּ ׁש בּ ת זוֹ הר דּ ף  
לוֹ מדים  כּ אׁש ר ּת וֹ רה , ׁש נה  בּ יליוֹ ן ער ׁש וה כּ לוֹ מר  ,10 ּפ י ׁש וה 
ממים  ׁש נּ וֹ תנים מה דּ כל אלף, ּפ י ׁש וה הכינה ה ׁש ראת ׁש ׁש ם  בּ כתל,

בּ אלף  ויּ צא)נוֹ תנים בּ מנין,(זוֹ הר  הלּ ּמ וּ ד ואם ּת וֹ רה , ׁש נה טרילי וֹ ן דּ הינ וּ , , 
– ּת וֹ רה. ׁש נה  לקוודטריליוֹ ן , ער ׁש וה כּ לוֹ מר  אלף , ּפ י ׁש וּ ב  להכּפ יל יׁש 

מהוּ  מבין, א ּת ה  האם  מנין גּ דל עּת ה ,  לער ז וֹ הרבּ כּ תל הזּ כוּ ת וללמד 
מנין ,  ּת ער רק בּ כסף ,  ּכּ רו לא  ה דּ בר  ליׁש וּ עה, זקוּ ק אּת ה ואם ה ּק דוֹ ׁש ?

דּ ּק וֹ ת, ה ּמ ערבי בּ כּ תל לע שׂ ר  בּ כתל ׁש כינה. הׁש ראת בּ הם ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ מוֹ ת  , 
ה ּמ כּפ לה בּ מערת  אוֹ  רחל, בּ קבר  א וֹ  בּ מירוֹ ן, יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י בּ קבר א וֹ 
ׁש יּ תקבּ לוּ  רצוֹ ן  ויהי ׁש ם... ׁש יּ ׁש  ה ּת פ לּ וֹ ת וּ ׁש אר  אליּ ה וּ " "ּפ תח בּ יחד ותגּ יד וּ 

כּ ל. אדוֹ ן לפני לרצ וֹ ן  ּת פלּ וֹ תינ וּ 

 ּאנׁש ים,בּ רו 70 אחד בּ י וֹ ם ארגּ ן נתנאל בּ ׁש ם אחד איׁש  רק  בּ ט וֹ ר וֹ נט וֹ  ה' 
איׁש , 70 ׁש ל טפסים 4 כּ בר  אר גּ ן ׁש ליט"א בּ אנוּ ן י וֹ חנן הצּ דּ יק  והרב
חתימוֹ ת  לאלף להגּ יע  לבד מק וּ ה והוּ א החמיׁש י, טפס בּ אמצע  כּ בר והוּ א
י שׂ ראל  עם כּ ל את לחבּ ר  צרי בּ אמת כּ י אחד, בּ ׁש בוּ ע  כּ בר גּ מרוּ  וכלּ ם
ס יּ וּ מים. ׁש ל אלפים לאלפי נגּ יע וכ הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד אחת  בּ חבּ וּ רא 

א  את וכל מצּ יל והוּ א מהלּ וֹ מדים, ואחד אחד כּ ל  כּ נגד  הכר את מק בּ ל חד 
וּ בזכוּ תוֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג  וּ מּמ לחמת מהוֹ נאים ישׂ ראל עם הם יק יּ ם כּ ל לנ וּ  

בּ תהלּ ים הּפ סוּ ק את   ח)יתבּ ר קמ ס כּ תה (ּפ רק יׁש וּ עתי עז  אלקים "ה' : 
ס כּ ת  ׁש הוּ א  ח' דּ ף  יבמוֹ ת ירוּ ׁש למי חז"ל ּפ רׁש וּ  זה ׁש על נׁש ק " בּ יוֹ ם לרא ׁש י
עליו  י וֹ חאי  בּ ר  ׁש מע וֹ ן  הרבּ י כּ הבטחת וּ מג וֹ ג. גּ וֹ ג  מלחמת  מ ּפ ני הּמ גן

וּ כבר נוֹ ח , ּת בת הוּ א הּק דוֹ ׁש  ׁש ה זּ הר  ׁש כּ ל צ וּ ה הלוֹ ם הּק דוֹ ׁש  הרמח"ל לנוּ  
הרמח"ל  אמר  כּ י הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר ׁש ל נוֹ ח  ּת בת  ֹבּ תו י כּ נס  ואחד אחד
בּ וֹ  ורק הּק דוֹ ׁש , בּ ז וֹ הר כּ לוּ לים ישׂ ראל נׁש מוֹ ת רבּ וֹ א ׁש ים  כּ ל הּק דוֹ ׁש :
מן  יפקוּ ן בּ דא מהימנא הרעיא כּ הבטחת  נגּ אל, וּ בוֹ  בּ ז וּ לתוֹ , ולא  ננּ צל

בּ רחמי. גלוּ תא

הוּ א אמרּת י  עינינוּ , מאירת היא  לנוּ , מגן  "ּת וֹ רתוֹ  יוֹ חאי: בּ ר בּ ּפ יּ וּ ט לפרׁש  
חז"ל אמרוּ  דּ הנּ ה י וֹ חאי , בּ ר אדוֹ ננוּ  בּ עדנ וּ " טוֹ ב  (סנהדרין ימליץ 

ע"ב ) צ "ח אחמי,דּ ף ולא ייתי [ר בּ ה] אמר וכן אחמיניה ולא ייתי ע וּ לא  אמר : 



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  ח

 אי להבין יכלוּ  ולא הּמ ׁש יח, בּ ימ וֹ ת ׁש יּ היה מה ראוּ  הם כּ י לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד
בּ זה. לעמוֹ ד ׁש יּ כוֹ לים

הּט וֹ ב ,רבּ י  הכי הנּ ׁש ק את לנוּ  והכין זה, כּ ל ראה זי"ע, יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן 
ׁש כּ ל  למה ולז כּ וֹ ת להּק בּ "ה , להתקר אחדים בּ רגעים יכוֹ לים ׁש אנוּ 
בּ גּ ׁש מי אטוֹ ם ּפ צצת ׁש יּ ׁש  וּ כמוֹ  לז כּ וֹ ת, יכוֹ לים היוּ  לא הּק וֹ דמים  הדּ וֹ רוֹ ת

בּ ר וּ חני. יׁש   ּכ
ׁש ּמ קרבמדבּ רים  דּ בר על וּ מעכּ באת כּ אן הּמ ׁש יח, את וּ מביא  הגּ א וּ לה, 

י וֹ תר זמן אין אטוֹ ם. ּפ צצת ישׂ ראל עם על  היהוּ דים מ לּ ב וֹ א כּ ל 
הז וֹ ה"ק .בּ א ׁש ר לּ יּמ וּ ד את להפיץ צריכים ׁש ם הם 

לכל ידוּ ע הל הע וֹ לם , מלחמת לפני ׁש נה עשׂ רים  זצ"ל, ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
ׁש נּ ח ּת מה  גּ דוֹ לה גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יבוֹ ת, וראׁש י  הר בּ נים
רח"ל, הע וֹ לם מן י ּמ חק וּ  ישׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק י שׂ ראל , כּ לל על
להצּ יל  יכוֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ׁש רק  ה יּ ד וּ עים הרמח"ל דּ ברי ואמר

הרע וֹ ת  ה גּ זרוֹ ת מן ׁש כּ ל [ב]א וֹ תנוּ  רק עצה אין  להם  ואמר רח"ל, 

הýžŁרים ב. מתמקים  ò₣דčה הþהר  לýflד ידי ְְְִִִִִֵַַַַַַָֹעל

נשא קנ"ג.)בזוהר שמעון (דף  רבי [ופנה :
"שם  שכתוב מה לו ופירש מהימנא להרעיא
ואמר] אחר, באופן  ומשפט " חק  לו שם 

מהימנא  מתנוצצתורעיא [שנשמתך  ְְְֵַָָָ
דור] שבכל  חכמים אתק ּייםבתלמידי ְִַַָָּתּמן

שכתוב]ּב מה בך, נתקיים  בגלות "ׁשם[שם ָָ
ּומ ׁשּפט " חק לֹו התורהׂשם התלבשות [היינו  ְִָָֹ

שיש  שבמט "ט, משנה סדרי בששה העליונה 
והוא  ומרירות, ומחלוקת קושיא  בהם 

ההלכה ] שמתלבן עד בתוכם ְָ"ו ׁשםמתמרמר
ורע,[ומפרש]נּסהּו". ט ֹוב הּדעת  עץ ּובהאי ְִֵַַַַָָָ

והיּתר איסּור ורעּדאיהּו טוב הדעת [ובעץ ְְִִֵֶ
על  דהיינו והיתר, איסור ענין הוא שמשם 
סדרי ששה שהיא פה  שבעל  התורה ידי
התלמידי יתעלו מט"ט , מלאך  שמצד משנה
התורה בעסק עצמם שייגעו מחמת חכמים

פה ] ידשבעל על ּדאת ּגּליין רזין ּובאי ּנּון ,ְְְְְִִִַַָָָ
ידך ] על  שנתגלו הסודות  ְְִַ"וּימּתק ּו[ובאלו

הכי[דהיינו]הּמים". ּבׂשרא, ּדממּתקת ּכּמלח  ְְְְִִִֶַַַַַָָָ
אי ּנּון  ּכל ,יד על  ּדאת ּגּליין ּברזייא ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָיתמ ּתק ּון

ּומחלֹוקֹות  אתק ּוׁשיין הממתקת [כמלח ְְַָ

הסודות בכח ויתיישבו יתמתקו  כך  הבשר,
והמחלוקת, הקושיות אלו כל ידך על שנתגלו 
מתיישבים  שאינם  חז"ל מאמרי כמה יש כי

הסוד], דרך  על ּדאֹורייתא ּדאלא  מרירן מיין ְְְְִִַַָָ
ּפה שבעל ּדבעל התורה  של המרים  מים  [כי ְִֶַ

בתורה מר טעם שטעמו מה  דהיינו פה,
הקושיות ] מימחמת  מתיקן ְְֲִִֵָָאתהדרּו

מיאֹורייתא להיות חוזרים הסודות ידי  [על ְַָ
מתוקים]. התורה
ּדיל שלך ,ויסּורין והצער [והיסורים ְִִִָ

בתורה ] להעוסקים שמגיע הצער דהיינו
מתיקן  ל יהֹון יד על ּדאתּגּליין אּלין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּברזין
לך יהיו ידך על שמתגלים האלו [בסודות
מעלות את ישיגו  הסוד ידי  על  כי מתוקים,
מעלות את  משיג וכשאדם היסורים ,

בהם] ישמח ּדחקין היסורים ּכל  ל ויהדרּון ,ְֲִִַַָָ
ּדעברין ּכחלמין הצרותּדיל כל לך [ויחזרו ְְְְִִִֶַָ

ואינם], שעוברים חלומות כמו עליך  שעברו
ית  ּדממּתקת מל ''ח אתוון ּבהיפּו ְְְְְֲִֶַַַַַַָֹוחל ''ם

היא ּבׂשרא האותיות בהיפוך  חל "ם  [ומלת ְִָ
הבשר] את הממתקת  י ּסּורין מל"ח  ִִאּוף

יהיו ממתקים כמלח שממתקים היסורים [כך ְְִַ

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר ט

חלום] ּדא ּוקמּוהכמו  ּכמה שביארו , [כמו ְְְָָ
ע "א )החכמים  ה ' דף  ברכות  מסכת ].(עיין

מóŁראל  הרòעים – הžיגים ùְְִִִִִֵֵַָָָרýר 

סדֹומית  מלח יסּורין מתהדרן ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרׁשעים
מלח כמו  היסורים  יחזרו  [ולרשעים 

העיניםסדומית], את  מסּמא [שהוא ּדאיהי ְְִִִֵֵֶַַָ
מעלות את  ישיגו לא כי העינים , את מעוור
ויצאו  בהם ויבעטו משיח בחבלי היסורים 

ישראל] ּבהּומכלל מהלקּיימא בהם [לקיים  ְְְַָ
כ')שכתוב] יא  ּתכלינה"(איוב  רׁשעים ְְְִִֵֵֶָָ"ועיני

יעשה זה וענין ה', בטוב לראות יזכו [ולא 
לראות ישראל את  בהם לנסות  הקב"ה 
יתבררו  זה ידי ועל באמונתו, היעמדו

ויתלבנו].
ע ''ב)ואי ּנּון  קנ ''ג ר ּׁשיעּייא (דף  רב  ערב  ְִִֵֶַַַָ

הרשעים ] רב הערב ּבהּו[ואותם  ְְְִַָּדיתקּיים
זמנא  המשיחּבההּוא ביאת קודם [שיתקיים ְְִַָ

י')שכתוב]מה  יב  ויתלּבנּו"(דניאל ְְְְְִִַָיתּבררּו
רׁשעים" והרׁשיעּו רּבים יהיהוי ּצרפ ּו אז  [כי ְְְְְִִִִִַָָ

בישראל, שיש  הבחינות כל  של  הגמור בירור
מ ׁשנהומפרש ] מארי איּנּון [אלו "יתל ּבנ ּו" ְְְִִִֵַָָ

לימוד ידי על שיתבררו משנה בעלי הם 
ּדׁשארהתורה], קדי ׁשא זרעא איּנּון ְְְְִִִִַַַָָָ"וי ּצרפּו"

העם ע ּמא  שאר של קודש  זרע הם  [אלו ַָ
טובים  ומעשים  מצוות ידי על  שיתבררו

דכתיבוצדקה], הּוא שכתוב]הדא (זכריה[זהו ְֲִִָ
ט') הּכסף "יג את  ּכּצרֹוף [דהיינו ּוּצרפ ּתים " ְְְִִֶֶֶַַ

" לצדקה] שנותנים הכסף ידי ְְִִוהרׁשיעּועל
רב ערב אי ּנּון רב רׁשעים", הערב הם [אלו ְִִֵֶַָ

ישראל]. מכלל שיצאו

נח  ùתבת להינס ý יז ò₣דčה ùז ₣הר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהע₣סקים
ýמג₣ג  ú₣ג  מflלחמת  ýלהŽצל  ְְִִִֵֶֶָָ

שכתוב ] יב)[ומה ְְִִַַ"והמׂשּכילים(דניאל
ק ּבלה מארי איּנּון בעלייבינּו", הם [אלו ִִֵַָָָָ

התורה ] בסודות העוסקים ְְִַּדאּתמרהקבלה 
בהם]ּבהֹון  ג')[שנאמר יב והמׂשּכילים"(דניאל ְְְִִַַ

הרקיע " ּכזהר ּדקא [והיינו]יזהירּו אי ּנּון אּלין ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
הּזהר ספר ּדאקרי  ּדא, ּבזהר [אלו מׁשּתּדלין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹ

הזוהר, ספר הנקרא הזה באור שעוסקים  הם 
עומק את להבין עצמם שמייגעים כלומר

נחדבריו], ּכתיבת  נח,ּדאיהּו כתיבת [שהוא ְְִֵַַֹ
מעט , אלא בה  להכנס  זכו לא נח שתיבת כמו 
אלא  הזוהר ספר בהבנת  להכנס  יזכו לא כך 

שאמר] וזה מעירמעט, ׁשנים ּבּה ְְְְִִִִֵַַָּדמתּכּנׁשין
מּמלכ ּותא  בעיר וׁשבע שנים בו [שנאספים ְְִֶַַָ

המדינה], מכל  דהיינו המלכות, מן ושבעה
רק ]ּולזמנין אז בדור, זכות  כשאין  [ולפעמים  ְְִִ

מּמׁשּפחה ּוׁשנים  מעיר מעטים אחד [כלומר ְְִִִִֵֶַָָָ
הזוהר], ספר את  להבין הזוכים  ְִּדבהֹון יהיו

הזוהר] ספר את להבין שיזכו באלו [כי
שכתוב]יתקּים כב)[מה א  הּבן "(שמות  ּכל  ְִֵֵַַָ
מאימא הּיּלֹוד" הנולדות הנשמות כל  [היינו  ִַ

" ּתׁשליכ ּוהּו"קדישא] האור"ההּיאֹורה [דורש ְְִַַָ
ה', אור כמונוטריקון היאור"ה לומר יש (ועוד

בתחילתה, כל' אחרונה דהא  הפסוקליאו"ר על  (רש"י

מצרימה ") ליהי"הבאים נוטריקון ולהיאו "ר ,
בספר  ומתגלה בתורה, הגנוז או "ר וזה או"ר

הקדוש)] ּדא זוהר ּדספרא אֹורה [וזהו ודא ְְְִָָָָ
באורו] לראות שיזכו  הזה ספר של האור

ּדיל סיּבה על סיבהוכּלא על  הוא [והכל  ְִִַָָָֹ
של  בנשמות מתלבש שאתה לפי  ובכחך , שלך 

חכמים]. תלמידי 
עflי  òהם ה ôקצים עם ועסק הûòל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם
להחזיר ה ûòל  ולא  fiòהם ה flמ ₣ן òùביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ 
הúל ýת  אריכת סùת  וז₣הי – ùתýòבה י óראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ּדא[וזה ּגרים אתּומאן גרם [ומי ִַָָ
הגלות], שחטא ע ֹורבאריכות  ירבעם  [דהיינו ֵ

כעורב  פניהם  והשחיר ישראל  את  והחטיא
בשליחותו) נאמן שלא כעורב דהוא  ְְְַּדאנּת](ועוד

ּכּיֹונה זמנא ּבההּוא רעיא ּתהא אתה [כי ְְְִֵַַָָ
נח של כיונה  ההיא בעת תהיה  מהימנא

בנאמנות ] שליחותה אחרא שעשתה  ְֲִַַָָּדׁשליח
 ּבׁשמ ירבעם ּדאקרי דהיינו אחר שליח  [כי  ְְְִִֵָ

בשמך  בפניוהנקרא היו ישראל חכמי כל (כי

רבינו וכמשה ישראל מלך שהיה  ועוד השום , כקליפת

מלך) בישורון ויהי בו ּדאׁשּתלח]שנאמר ְְְִֵַָּכעֹורב 
ּבׁשליחּותא אתהדר ולא [הוא ּבקדמיתא ְְְְְִִִִַַָָָָ

התיבה מן בתחילה נח ששלחו לעורב נדמה
לילך רצה לא כי בשליחותו , חזר ולא
שליחותו  עשה לא  ירבעם  וכן בשליחותו,

בתשוב  ישראל  אלא]להחזיר ְְְִַּדאׁשּתּדלה,



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  ח

 אי להבין יכלוּ  ולא הּמ ׁש יח, בּ ימ וֹ ת ׁש יּ היה מה ראוּ  הם כּ י לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד
בּ זה. לעמוֹ ד ׁש יּ כוֹ לים

הּט וֹ ב ,רבּ י  הכי הנּ ׁש ק את לנוּ  והכין זה, כּ ל ראה זי"ע, יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן 
ׁש כּ ל  למה ולז כּ וֹ ת להּק בּ "ה , להתקר אחדים בּ רגעים יכוֹ לים ׁש אנוּ 
בּ גּ ׁש מי אטוֹ ם ּפ צצת ׁש יּ ׁש  וּ כמוֹ  לז כּ וֹ ת, יכוֹ לים היוּ  לא הּק וֹ דמים  הדּ וֹ רוֹ ת

בּ ר וּ חני. יׁש   ּכ
ׁש ּמ קרבמדבּ רים  דּ בר על וּ מעכּ באת כּ אן הּמ ׁש יח, את וּ מביא  הגּ א וּ לה, 

י וֹ תר זמן אין אטוֹ ם. ּפ צצת ישׂ ראל עם על  היהוּ דים מ לּ ב וֹ א כּ ל 
הז וֹ ה"ק .בּ א ׁש ר לּ יּמ וּ ד את להפיץ צריכים ׁש ם הם 

לכל ידוּ ע הל הע וֹ לם , מלחמת לפני ׁש נה עשׂ רים  זצ"ל, ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
ׁש נּ ח ּת מה  גּ דוֹ לה גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יבוֹ ת, וראׁש י  הר בּ נים
רח"ל, הע וֹ לם מן י ּמ חק וּ  ישׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק י שׂ ראל , כּ לל על
להצּ יל  יכוֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ׁש רק  ה יּ ד וּ עים הרמח"ל דּ ברי ואמר

הרע וֹ ת  ה גּ זרוֹ ת מן ׁש כּ ל [ב]א וֹ תנוּ  רק עצה אין  להם  ואמר רח"ל, 

הýžŁרים ב. מתמקים  ò₣דčה הþהר  לýflד ידי ְְְִִִִִֵַַַַַַָֹעל

נשא קנ"ג.)בזוהר שמעון (דף  רבי [ופנה :
"שם  שכתוב מה לו ופירש מהימנא להרעיא
ואמר] אחר, באופן  ומשפט " חק  לו שם 

מהימנא  מתנוצצתורעיא [שנשמתך  ְְְֵַָָָ
דור] שבכל  חכמים אתק ּייםבתלמידי ְִַַָָּתּמן

שכתוב]ּב מה בך, נתקיים  בגלות "ׁשם[שם ָָ
ּומ ׁשּפט " חק לֹו התורהׂשם התלבשות [היינו  ְִָָֹ

שיש  שבמט "ט, משנה סדרי בששה העליונה 
והוא  ומרירות, ומחלוקת קושיא  בהם 

ההלכה ] שמתלבן עד בתוכם ְָ"ו ׁשםמתמרמר
ורע,[ומפרש]נּסהּו". ט ֹוב הּדעת  עץ ּובהאי ְִֵַַַַָָָ

והיּתר איסּור ורעּדאיהּו טוב הדעת [ובעץ ְְִִֵֶ
על  דהיינו והיתר, איסור ענין הוא שמשם 
סדרי ששה שהיא פה  שבעל  התורה ידי
התלמידי יתעלו מט"ט , מלאך  שמצד משנה
התורה בעסק עצמם שייגעו מחמת חכמים

פה ] ידשבעל על ּדאת ּגּליין רזין ּובאי ּנּון ,ְְְְְִִִַַָָָ
ידך ] על  שנתגלו הסודות  ְְִַ"וּימּתק ּו[ובאלו

הכי[דהיינו]הּמים". ּבׂשרא, ּדממּתקת ּכּמלח  ְְְְִִִֶַַַַַָָָ
אי ּנּון  ּכל ,יד על  ּדאת ּגּליין ּברזייא ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָיתמ ּתק ּון

ּומחלֹוקֹות  אתק ּוׁשיין הממתקת [כמלח ְְַָ

הסודות בכח ויתיישבו יתמתקו  כך  הבשר,
והמחלוקת, הקושיות אלו כל ידך על שנתגלו 
מתיישבים  שאינם  חז"ל מאמרי כמה יש כי

הסוד], דרך  על ּדאֹורייתא ּדאלא  מרירן מיין ְְְְִִַַָָ
ּפה שבעל ּדבעל התורה  של המרים  מים  [כי ְִֶַ

בתורה מר טעם שטעמו מה  דהיינו פה,
הקושיות ] מימחמת  מתיקן ְְֲִִֵָָאתהדרּו

מיאֹורייתא להיות חוזרים הסודות ידי  [על ְַָ
מתוקים]. התורה
ּדיל שלך ,ויסּורין והצער [והיסורים ְִִִָ

בתורה ] להעוסקים שמגיע הצער דהיינו
מתיקן  ל יהֹון יד על ּדאתּגּליין אּלין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּברזין
לך יהיו ידך על שמתגלים האלו [בסודות
מעלות את ישיגו  הסוד ידי  על  כי מתוקים,
מעלות את  משיג וכשאדם היסורים ,

בהם] ישמח ּדחקין היסורים ּכל  ל ויהדרּון ,ְֲִִַַָָ
ּדעברין ּכחלמין הצרותּדיל כל לך [ויחזרו ְְְְִִִֶַָ

ואינם], שעוברים חלומות כמו עליך  שעברו
ית  ּדממּתקת מל ''ח אתוון ּבהיפּו ְְְְְֲִֶַַַַַַָֹוחל ''ם

היא ּבׂשרא האותיות בהיפוך  חל "ם  [ומלת ְִָ
הבשר] את הממתקת  י ּסּורין מל"ח  ִִאּוף

יהיו ממתקים כמלח שממתקים היסורים [כך ְְִַ

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר ט

חלום] ּדא ּוקמּוהכמו  ּכמה שביארו , [כמו ְְְָָ
ע "א )החכמים  ה ' דף  ברכות  מסכת ].(עיין

מóŁראל  הרòעים – הžיגים ùְְִִִִִֵֵַָָָרýר 

סדֹומית  מלח יסּורין מתהדרן ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרׁשעים
מלח כמו  היסורים  יחזרו  [ולרשעים 

העיניםסדומית], את  מסּמא [שהוא ּדאיהי ְְִִִֵֵֶַַָ
מעלות את  ישיגו לא כי העינים , את מעוור
ויצאו  בהם ויבעטו משיח בחבלי היסורים 

ישראל] ּבהּומכלל מהלקּיימא בהם [לקיים  ְְְַָ
כ')שכתוב] יא  ּתכלינה"(איוב  רׁשעים ְְְִִֵֵֶָָ"ועיני

יעשה זה וענין ה', בטוב לראות יזכו [ולא 
לראות ישראל את  בהם לנסות  הקב"ה 
יתבררו  זה ידי ועל באמונתו, היעמדו

ויתלבנו].
ע ''ב)ואי ּנּון  קנ ''ג ר ּׁשיעּייא (דף  רב  ערב  ְִִֵֶַַַָ

הרשעים ] רב הערב ּבהּו[ואותם  ְְְִַָּדיתקּיים
זמנא  המשיחּבההּוא ביאת קודם [שיתקיים ְְִַָ

י')שכתוב]מה  יב  ויתלּבנּו"(דניאל ְְְְְִִַָיתּבררּו
רׁשעים" והרׁשיעּו רּבים יהיהוי ּצרפ ּו אז  [כי ְְְְְִִִִִַָָ

בישראל, שיש  הבחינות כל  של  הגמור בירור
מ ׁשנהומפרש ] מארי איּנּון [אלו "יתל ּבנ ּו" ְְְִִִֵַָָ

לימוד ידי על שיתבררו משנה בעלי הם 
ּדׁשארהתורה], קדי ׁשא זרעא איּנּון ְְְְִִִִַַַָָָ"וי ּצרפּו"

העם ע ּמא  שאר של קודש  זרע הם  [אלו ַָ
טובים  ומעשים  מצוות ידי על  שיתבררו

דכתיבוצדקה], הּוא שכתוב]הדא (זכריה[זהו ְֲִִָ
ט') הּכסף "יג את  ּכּצרֹוף [דהיינו ּוּצרפ ּתים " ְְְִִֶֶֶַַ

" לצדקה] שנותנים הכסף ידי ְְִִוהרׁשיעּועל
רב ערב אי ּנּון רב רׁשעים", הערב הם [אלו ְִִֵֶַָ

ישראל]. מכלל שיצאו

נח  ùתבת להינס ý יז ò₣דčה ùז ₣הר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהע₣סקים
ýמג₣ג  ú₣ג  מflלחמת  ýלהŽצל  ְְִִִֵֶֶָָ

שכתוב ] יב)[ומה ְְִִַַ"והמׂשּכילים(דניאל
ק ּבלה מארי איּנּון בעלייבינּו", הם [אלו ִִֵַָָָָ

התורה ] בסודות העוסקים ְְִַּדאּתמרהקבלה 
בהם]ּבהֹון  ג')[שנאמר יב והמׂשּכילים"(דניאל ְְְִִַַ

הרקיע " ּכזהר ּדקא [והיינו]יזהירּו אי ּנּון אּלין ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
הּזהר ספר ּדאקרי  ּדא, ּבזהר [אלו מׁשּתּדלין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹ

הזוהר, ספר הנקרא הזה באור שעוסקים  הם 
עומק את להבין עצמם שמייגעים כלומר

נחדבריו], ּכתיבת  נח,ּדאיהּו כתיבת [שהוא ְְִֵַַֹ
מעט , אלא בה  להכנס  זכו לא נח שתיבת כמו 
אלא  הזוהר ספר בהבנת  להכנס  יזכו לא כך 

שאמר] וזה מעירמעט, ׁשנים ּבּה ְְְְִִִִֵַַָּדמתּכּנׁשין
מּמלכ ּותא  בעיר וׁשבע שנים בו [שנאספים ְְִֶַַָ

המדינה], מכל  דהיינו המלכות, מן ושבעה
רק ]ּולזמנין אז בדור, זכות  כשאין  [ולפעמים  ְְִִ

מּמׁשּפחה ּוׁשנים  מעיר מעטים אחד [כלומר ְְִִִִֵֶַָָָ
הזוהר], ספר את  להבין הזוכים  ְִּדבהֹון יהיו

הזוהר] ספר את להבין שיזכו באלו [כי
שכתוב]יתקּים כב)[מה א  הּבן "(שמות  ּכל  ְִֵֵַַָ
מאימא הּיּלֹוד" הנולדות הנשמות כל  [היינו  ִַ

" ּתׁשליכ ּוהּו"קדישא] האור"ההּיאֹורה [דורש ְְִַַָ
ה', אור כמונוטריקון היאור"ה לומר יש (ועוד

בתחילתה, כל' אחרונה דהא  הפסוקליאו"ר על  (רש"י

מצרימה ") ליהי"הבאים נוטריקון ולהיאו "ר ,
בספר  ומתגלה בתורה, הגנוז או "ר וזה או"ר

הקדוש)] ּדא זוהר ּדספרא אֹורה [וזהו ודא ְְְִָָָָ
באורו] לראות שיזכו  הזה ספר של האור

ּדיל סיּבה על סיבהוכּלא על  הוא [והכל  ְִִַָָָֹ
של  בנשמות מתלבש שאתה לפי  ובכחך , שלך 

חכמים]. תלמידי 
עflי  òהם ה ôקצים עם ועסק הûòל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם
להחזיר ה ûòל  ולא  fiòהם ה flמ ₣ן òùביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ 
הúל ýת  אריכת סùת  וז₣הי – ùתýòבה י óראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ּדא[וזה ּגרים אתּומאן גרם [ומי ִַָָ
הגלות], שחטא ע ֹורבאריכות  ירבעם  [דהיינו ֵ

כעורב  פניהם  והשחיר ישראל  את  והחטיא
בשליחותו) נאמן שלא כעורב דהוא  ְְְַּדאנּת](ועוד

ּכּיֹונה זמנא ּבההּוא רעיא ּתהא אתה [כי ְְְִֵַַָָ
נח של כיונה  ההיא בעת תהיה  מהימנא

בנאמנות ] שליחותה אחרא שעשתה  ְֲִַַָָּדׁשליח
 ּבׁשמ ירבעם ּדאקרי דהיינו אחר שליח  [כי  ְְְִִֵָ

בשמך  בפניוהנקרא היו ישראל חכמי כל (כי

רבינו וכמשה ישראל מלך שהיה  ועוד השום , כקליפת

מלך) בישורון ויהי בו ּדאׁשּתלח]שנאמר ְְְִֵַָּכעֹורב 
ּבׁשליחּותא אתהדר ולא [הוא ּבקדמיתא ְְְְְִִִִַַָָָָ

התיבה מן בתחילה נח ששלחו לעורב נדמה
לילך רצה לא כי בשליחותו , חזר ולא
שליחותו  עשה לא  ירבעם  וכן בשליחותו,

בתשוב  ישראל  אלא]להחזיר ְְְִַּדאׁשּתּדלה,



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  י 

ולא  הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר  ללמד צרי יהוּ די ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה ורא ׁש  רב
בּ קוֹ לוֹ  [ג]ׁש מעוּ  

אניאחר כּ עת יהוּ דים, מליוֹ ן  6–7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה  ּפ רצה  ּכ 
ׁש בּ ת בּ מּס כת הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה אוֹ תּה  את מי(נה)ׁש וֹ אל 

אוֹ תם  ?[ד]הרג  
חז"לידוּ ע א ')מאמר עּמ וּ ד נ"ה דּ ף  הקב "ה,(ׁש בּ ת לפני ה דּ ין  מדּ ת אמרה  

גּ מוּ רים  צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה ע וֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ 

ּבה ֹון ּדאּתמר מטּבּׁשקּצים, דף  פסחים (במסכת ְְְְִִַַָ
ׁשקץע"ב) הארץ עם עּמי  ועסק [שהשתדל  ֵֶֶֶַָָ

לשקץ] שנמשלים  הארץ עמי  שהם  השקצים
ּדלהֹון ממֹונא שלהם ּבגין הממון [בשביל ְְִִָָ

לו] לאהדרא שנתנו ּבׁשליח ּותיּה אׁשּתּדל  ְְְְְִִִֵַַָָָָולא
ּבתיּובתא בשליחותו ל ּצדיק ּייא השתדל  [ולא ְְְִִַַָָ

בתשובה], צדיקים שהם ישראל  את להחזיר
ּדמאריּה ׁשליח ּותא עביד  לא [ולכן ּכאיּלּו ְְְִִִֵָָָָ

קונו  שליחות עשה לא  כאילו לו נחשב 
נגרם  לכן הזה, לעולם  שנשלח  מה בשביל 
אמר  מדוע להקשות, [ויש ידו ]. על הגלות 
עשה לא ממש  הרי עביד , לא  כאילו

אמר ולמה  לומר כאילושליחותו, ויש  ?
בנינים  בונים הם  שבאמת לרבנים שרומז
עם  טובים מעשים עושים  ולכאורה גדולים ,

פרסום, רקהרבה הוא כוונתם באמת אך 
הממון, להחזיר לחמדת שזה  העיקר ואילו 

לגאולה, ולדאוג בתשובה ישראל  עם זהאת
עושים, אמרלא חוץ "כאילו "ולכן דכלפי 

תעלומות יודע  ורק המון, שעושים חושבים
כלום , עושים  שלא להםרואה  איכפת  ולא

הקדושה השכינה ומצער ישראל (עיין מכלל 

והרמח "ל) המרח"ו בשם הזוהר ].אור
ּדי ֹונה רזא יתקּיים רעיא ּוב משה [ובך ְְִֵַָָָָ

הנביא], יונה של  הסוד  יתקיים מהימנא
יּמא  ּדתהֹומי ּבעמקין בעמקיּדעאל [שנכנס  ְְְְִִִֵַָָ

הים] ּדתהֹומיתהום ּבעמיקּו אנּת ּתיעּול  ְְְֲִִִֵֵַַָהכי 
תהומותאֹורייתא  בעומקי  אתה תיכנס  [כך ְַָ
דכתיבהתורה], הּוא יונההדא שאמר [זה ְֲִִָ
ב)הנביא ] ּבלבב"(יונה מ ּצּולה ְְְִִִֵַַַָוּתׁשליכני
התורה ].י ּמים" ים על מ ּדב ׁש)[הרומז (מתֹוק ְִִַַָ

את ג. החזיר ּכאּלּו סֹוד, ּתֹורת ׁשּמֹונע  ְֱִִִֵֶֶֶַַמי 
ובהּו לתהּו ְָָָֹֹהעֹולם

זֹוהר ע "א )ּובתּקּוני  ל"ח  ּדף  עׂשר ּתׁשעה :(ּתיק ּון ְְִִִֵַַָָָ

ּכאּלּו ּתֹורֹות, ׁשּתי ׁשל  העּקר סֹוד  ׁשּמֹונע  ְְִִִֵֵֶֶַָָּומי 
ובהּו לתהּו הע ֹולם  את אֹותם...,החזיר ואּלּו ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ּבּה ואין ּכפׁשטּה, אּלא ּתֹורה ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשאֹומרים
ּפרצ ּופים ּדּו והם אחר. ה ּתֹורֹות ]סֹוד [ׁשּתי  ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים ג"ן ג"ן הּוא הּוא ׁשּבכתב  [ּתֹורה ְְִִֶַַָָ
ּגן  כּלה, אחֹותי  נע ּול ּגן ּבֹו ׁשּנאמר ְֱֲִִֶֶַַַַַָָּפרׁשּיֹות],
ּבׁשׁשת נעּול הּוא ו ' סת ּומה, ם' ׁשל  מ ּצד  ְְִֵֶֶַָָָנעּול
ּכדי ּובׁשּבת יּפתח , ה ּׁשּבת ּוביֹום  ה ּמעׂשה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ׁשּנאמר  ל ֹווים, ּבפני ּדלת ּכנֹועל ּתהיה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹׁשּלא
אליהם, ּפתּוחה  היא ּפֹורע, ואני עלי לוּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבהם 

יתרֹות. נ ׁשמֹות ְְֵֵֶָׁשהם 

חז"לד . אמרו ע "א )הנה נ "ה דף אמרה(שבת
נשתנו  מה רבש"ע הקב"ה  לפני הדין מידת 
גמורים  צדיקים הללו לו  אמר מאלו . אלו
רבש"ע לפניו  אמרה גמורים. רשעים  והללו 
גלוי לו  אמר מיחו. ולא למחות בידם  היה
מהם. יקבלו לא בהם מיחו שאם לפני וידוע 
מי להם  גלוי לפניך  אם רבש "ע  לפניו  אמרה
ר' תנו הזקנים, באנשים ויחלו וכתיב גלוי,
התורה את שמקיימין אדם בני אלו יוסף

תי "ו. ועד מא' כולה 

שופטים  ילקוט ס"ח)עיין ו"כל (רמז  וז "ל :
להחזיר  מוחה ואינו למחות בידו  שסיפק מי
בישראל  שנשפכים  דמים כל למוטב, ישראל
אלף  ע"ב אותם תאמר אם ידיו ", על  נשפכים
היו  נהרגו מה מפני בנימין בגבעת שנהרגו
ויהושיע משה  שהניח גדולה  לסנהדרי  להם

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר יא

ולא  למחוֹ ת בּ ידם היה עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ נ וֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים . ר ׁש עים והלּ לוּ 
ואכמ"ל.[ה]מח וּ  , 

של  חבלים שיקשרו עמהם אליעזר בן ופנחס
למעלה בגדיהם ויגביהו במתניהם  ברזל 
של  עירותיהם בכל  ויחזרו  מארכובותיהם 
לעגלון, אחד יום  ללכיש , אחד יום ישראל,
יום  אל , לבית אחד יום לחברון, אחד יום
הארץ. דרך  אותם וילמדו לירושלים, אחד 
ישראל  שנכנסו  כיון אלא כן  עשו לא הם 
וכשעשו  ולזיתו , לכרמו רץ אחד כל  לארצם
ודברים  מכוערים דברים  בנימין בגבעת
כל  את  להחריב הקב "ה יצא ראוים  שאינם 
הרג ומי אלף. ע"ב מהם  ונפלו  כולה , עולם

ופנ  גדולה סנהדרי  עמהם.אותם חס 
רבה  מדרש לשון ע "א )וזה  נ"ב  דף  :(איכה

קפצה שעה באותו תחלו , וממקדשי
רבון  לפניו אמרה כבוד  כסא לפני קטיגוריה

איזההעולמים , שמך, על  נהרג מהן איזה
נתן  מהן איזה שמך, על מוחו  נפצע מהן

שמך . על נפשו
הב"ח ט')והנה סי' ח"מ מדוע(חלק  הקשה ,

מצינו  לא עתה עד הנביא שמואל  מימות 
כמעשיו  לעשות  שקינא ישראל  מגדולי אחד 
ומצפה , גלגל, שנה, בכל  לסבב בדרכיו ולילך
לומר  יש ובאמת להדריכם . ישראל  ערי וכל 
לסמוך מאד קשה אבל זו קושי ' על תירוצים 

זה . תירץ על למעשה הלכה  לעשות
יש  שאם  הוא מזה  פנים כל  על  לנו והיוצא
ישראל, ערי וכל ומצפה , גלגל, לסבב דרך
שייך יהיה לא זה דרך  ועל ולנהלם להדריכם 
אתה , נביא ולא מנהיג לא [שהרי  הנ"ל תירוץ
קראך עבורך ,ומי שלח  ומי  לאיש  שמך ומי
אתה , ישראל  שבטי ראשי אטו לכאן, לבוא 
צריכים  אנו ואין ומנהיג, רב יש  לנו גם  הלא

לסבבלך ] עליו  שרמי' ספק שום בלי בודאי
שאמר כמו שמואל , שעשה כדרך ולילך 

"נתתיך "צופה מהיחזקאל להלן [וראה
בישראל  רב דכל  זצ "ל , חיים מהחפץ  שהבאנו 

'צופה ' זה(המעתיק)נקרא  ערבים ישראל  וכל [

עתה לעת הזה היתום  בדור שכן מכל  בזה,
אזלת מקומות  בכמה נתקיים אשר בעוה "ר
התלמידים  נתמעטו ז "ל  חכמינו ואמרו יד,

רש "י נתמעטוופירש כאלו תלמידים צ"ז דף (חלק

למוטב) להחזירן ישראל ידי לא המחזיקין ואם
הדין  את ליתן עתיד הוא בודאי  כן יעשה
הגיע  הרוגיה כל  עצומים בכלל שהוא עבור

מורה, ואינו  לא להוראה  זר, ולא ראו עיני  כי
אין  פעמים אלא ושלש  ושתים אחת פעם 
עד כאלו אדם  בני עם  שדברתי מספר,
צלם  צורות שום בהם ניכר היה לא שכמעט 
בדברים  עמהם כשנכנסתי  ולבסוף ישראלי
שצותה [כמו  ורכים וכבושים רכים  דברי 

וארא )תורה ישראל,(בפרשת  בני אל  ויצום 
בנחת]. להנהיגם  רש"י עיניהםפירש  זלגו 

עוררו לא שמימינו  לנו  אוי ואמרו דמעות
כאלו . דברים על  ונשמעאותנו  נעשה ומעתה 

שתאמר  מה  כל  לעשות עלינו  ומקבלים
על  תודות  אלף לך  נותנים ואנו אלינו ,
ולהורות עינינו  להאיר עצמך  את שטרחת 

עכ"ל. בה , נלך אשר הדרך אותנו

כבר ה. בעולם והפצתם ספרים עריכת ענין
ע "ה אברהם  אומתינו אבי בזה הקדימנו
השכינה' כנפי  תחת הבריות  את  בקרבו

הרמב"ם ג')וכלשון הלכה עכו"ם  מה' וז"ל:(פ"א 
לכל  גדול בקול ולקרוא לעמוד  והתחיל  ..."
לכל  אחד אלוה  שם שיש  ולהודיעם  העולם
וקורא  מהלך והי ' לעבוד ראוי ולו העולם
לממלכה וממלכה לעיר מעיר העם  ומקבץ 
שנאמר  קורא והוא כנען לארץ שהגיע  עד
העם  שהי' וכיון עולם אל  ד ' בשם שם  ויקרא 
הי' דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין
שיחזירהו  עד דעתו כפי וא' א ' לכל  מודיע
אלפי' אליו שנתקבצו  עד האמת לדרך 
בלבם  ושתל  אברהם בית אנשי והם ורבבות
והודיעו  ספרים בו וחבר הזה הגדול העיקר
ומזהיר, מלמד בגרר יצחק וישב בנו , ליצחק
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ולא  הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר  ללמד צרי יהוּ די ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה ורא ׁש  רב
בּ קוֹ לוֹ  [ג]ׁש מעוּ  

אניאחר כּ עת יהוּ דים, מליוֹ ן  6–7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה  ּפ רצה  ּכ 
ׁש בּ ת בּ מּס כת הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה אוֹ תּה  את מי(נה)ׁש וֹ אל 

אוֹ תם  ?[ד]הרג  
חז"לידוּ ע א ')מאמר עּמ וּ ד נ"ה דּ ף  הקב "ה,(ׁש בּ ת לפני ה דּ ין  מדּ ת אמרה  

גּ מוּ רים  צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה ע וֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ 

ּבה ֹון ּדאּתמר מטּבּׁשקּצים, דף  פסחים (במסכת ְְְְִִַַָ
ׁשקץע"ב) הארץ עם עּמי  ועסק [שהשתדל  ֵֶֶֶַָָ

לשקץ] שנמשלים  הארץ עמי  שהם  השקצים
ּדלהֹון ממֹונא שלהם ּבגין הממון [בשביל ְְִִָָ

לו] לאהדרא שנתנו ּבׁשליח ּותיּה אׁשּתּדל  ְְְְְִִִֵַַָָָָולא
ּבתיּובתא בשליחותו ל ּצדיק ּייא השתדל  [ולא ְְְִִַַָָ

בתשובה], צדיקים שהם ישראל  את להחזיר
ּדמאריּה ׁשליח ּותא עביד  לא [ולכן ּכאיּלּו ְְְִִִֵָָָָ

קונו  שליחות עשה לא  כאילו לו נחשב 
נגרם  לכן הזה, לעולם  שנשלח  מה בשביל 
אמר  מדוע להקשות, [ויש ידו ]. על הגלות 
עשה לא ממש  הרי עביד , לא  כאילו

אמר ולמה  לומר כאילושליחותו, ויש  ?
בנינים  בונים הם  שבאמת לרבנים שרומז
עם  טובים מעשים עושים  ולכאורה גדולים ,

פרסום, רקהרבה הוא כוונתם באמת אך 
הממון, להחזיר לחמדת שזה  העיקר ואילו 

לגאולה, ולדאוג בתשובה ישראל  עם זהאת
עושים, אמרלא חוץ "כאילו "ולכן דכלפי 

תעלומות יודע  ורק המון, שעושים חושבים
כלום , עושים  שלא להםרואה  איכפת  ולא

הקדושה השכינה ומצער ישראל (עיין מכלל 

והרמח "ל) המרח"ו בשם הזוהר ].אור
ּדי ֹונה רזא יתקּיים רעיא ּוב משה [ובך ְְִֵַָָָָ

הנביא], יונה של  הסוד  יתקיים מהימנא
יּמא  ּדתהֹומי ּבעמקין בעמקיּדעאל [שנכנס  ְְְְִִִֵַָָ

הים] ּדתהֹומיתהום ּבעמיקּו אנּת ּתיעּול  ְְְֲִִִֵֵַַָהכי 
תהומותאֹורייתא  בעומקי  אתה תיכנס  [כך ְַָ
דכתיבהתורה], הּוא יונההדא שאמר [זה ְֲִִָ
ב)הנביא ] ּבלבב"(יונה מ ּצּולה ְְְִִִֵַַַָוּתׁשליכני
התורה ].י ּמים" ים על מ ּדב ׁש)[הרומז (מתֹוק ְִִַַָ

את ג. החזיר ּכאּלּו סֹוד, ּתֹורת ׁשּמֹונע  ְֱִִִֵֶֶֶַַמי 
ובהּו לתהּו ְָָָֹֹהעֹולם

זֹוהר ע "א )ּובתּקּוני  ל"ח  ּדף  עׂשר ּתׁשעה :(ּתיק ּון ְְִִִֵַַָָָ

ּכאּלּו ּתֹורֹות, ׁשּתי ׁשל  העּקר סֹוד  ׁשּמֹונע  ְְִִִֵֵֶֶַָָּומי 
ובהּו לתהּו הע ֹולם  את אֹותם...,החזיר ואּלּו ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ּבּה ואין ּכפׁשטּה, אּלא ּתֹורה ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשאֹומרים
ּפרצ ּופים ּדּו והם אחר. ה ּתֹורֹות ]סֹוד [ׁשּתי  ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים ג"ן ג"ן הּוא הּוא ׁשּבכתב  [ּתֹורה ְְִִֶַַָָ
ּגן  כּלה, אחֹותי  נע ּול ּגן ּבֹו ׁשּנאמר ְֱֲִִֶֶַַַַַָָּפרׁשּיֹות],
ּבׁשׁשת נעּול הּוא ו ' סת ּומה, ם' ׁשל  מ ּצד  ְְִֵֶֶַָָָנעּול
ּכדי ּובׁשּבת יּפתח , ה ּׁשּבת ּוביֹום  ה ּמעׂשה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ׁשּנאמר  ל ֹווים, ּבפני ּדלת ּכנֹועל ּתהיה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹׁשּלא
אליהם, ּפתּוחה  היא ּפֹורע, ואני עלי לוּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבהם 

יתרֹות. נ ׁשמֹות ְְֵֵֶָׁשהם 

חז"לד . אמרו ע "א )הנה נ "ה דף אמרה(שבת
נשתנו  מה רבש"ע הקב"ה  לפני הדין מידת 
גמורים  צדיקים הללו לו  אמר מאלו . אלו
רבש"ע לפניו  אמרה גמורים. רשעים  והללו 
גלוי לו  אמר מיחו. ולא למחות בידם  היה
מהם. יקבלו לא בהם מיחו שאם לפני וידוע 
מי להם  גלוי לפניך  אם רבש "ע  לפניו  אמרה
ר' תנו הזקנים, באנשים ויחלו וכתיב גלוי,
התורה את שמקיימין אדם בני אלו יוסף

תי "ו. ועד מא' כולה 

שופטים  ילקוט ס"ח)עיין ו"כל (רמז  וז "ל :
להחזיר  מוחה ואינו למחות בידו  שסיפק מי
בישראל  שנשפכים  דמים כל למוטב, ישראל
אלף  ע"ב אותם תאמר אם ידיו ", על  נשפכים
היו  נהרגו מה מפני בנימין בגבעת שנהרגו
ויהושיע משה  שהניח גדולה  לסנהדרי  להם
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ולא  למחוֹ ת בּ ידם היה עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ נ וֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים . ר ׁש עים והלּ לוּ 
ואכמ"ל.[ה]מח וּ  , 

של  חבלים שיקשרו עמהם אליעזר בן ופנחס
למעלה בגדיהם ויגביהו במתניהם  ברזל 
של  עירותיהם בכל  ויחזרו  מארכובותיהם 
לעגלון, אחד יום  ללכיש , אחד יום ישראל,
יום  אל , לבית אחד יום לחברון, אחד יום
הארץ. דרך  אותם וילמדו לירושלים, אחד 
ישראל  שנכנסו  כיון אלא כן  עשו לא הם 
וכשעשו  ולזיתו , לכרמו רץ אחד כל  לארצם
ודברים  מכוערים דברים  בנימין בגבעת
כל  את  להחריב הקב "ה יצא ראוים  שאינם 
הרג ומי אלף. ע"ב מהם  ונפלו  כולה , עולם

ופנ  גדולה סנהדרי  עמהם.אותם חס 
רבה  מדרש לשון ע "א )וזה  נ"ב  דף  :(איכה

קפצה שעה באותו תחלו , וממקדשי
רבון  לפניו אמרה כבוד  כסא לפני קטיגוריה

איזההעולמים , שמך, על  נהרג מהן איזה
נתן  מהן איזה שמך, על מוחו  נפצע מהן

שמך . על נפשו
הב"ח ט')והנה סי' ח"מ מדוע(חלק  הקשה ,

מצינו  לא עתה עד הנביא שמואל  מימות 
כמעשיו  לעשות  שקינא ישראל  מגדולי אחד 
ומצפה , גלגל, שנה, בכל  לסבב בדרכיו ולילך
לומר  יש ובאמת להדריכם . ישראל  ערי וכל 
לסמוך מאד קשה אבל זו קושי ' על תירוצים 

זה . תירץ על למעשה הלכה  לעשות
יש  שאם  הוא מזה  פנים כל  על  לנו והיוצא
ישראל, ערי וכל ומצפה , גלגל, לסבב דרך
שייך יהיה לא זה דרך  ועל ולנהלם להדריכם 
אתה , נביא ולא מנהיג לא [שהרי  הנ"ל תירוץ
קראך עבורך ,ומי שלח  ומי  לאיש  שמך ומי
אתה , ישראל  שבטי ראשי אטו לכאן, לבוא 
צריכים  אנו ואין ומנהיג, רב יש  לנו גם  הלא

לסבבלך ] עליו  שרמי' ספק שום בלי בודאי
שאמר כמו שמואל , שעשה כדרך ולילך 

"נתתיך "צופה מהיחזקאל להלן [וראה
בישראל  רב דכל  זצ "ל , חיים מהחפץ  שהבאנו 

'צופה ' זה(המעתיק)נקרא  ערבים ישראל  וכל [

עתה לעת הזה היתום  בדור שכן מכל  בזה,
אזלת מקומות  בכמה נתקיים אשר בעוה "ר
התלמידים  נתמעטו ז "ל  חכמינו ואמרו יד,

רש "י נתמעטוופירש כאלו תלמידים צ"ז דף (חלק

למוטב) להחזירן ישראל ידי לא המחזיקין ואם
הדין  את ליתן עתיד הוא בודאי  כן יעשה
הגיע  הרוגיה כל  עצומים בכלל שהוא עבור

מורה, ואינו  לא להוראה  זר, ולא ראו עיני  כי
אין  פעמים אלא ושלש  ושתים אחת פעם 
עד כאלו אדם  בני עם  שדברתי מספר,
צלם  צורות שום בהם ניכר היה לא שכמעט 
בדברים  עמהם כשנכנסתי  ולבסוף ישראלי
שצותה [כמו  ורכים וכבושים רכים  דברי 

וארא )תורה ישראל,(בפרשת  בני אל  ויצום 
בנחת]. להנהיגם  רש"י עיניהםפירש  זלגו 

עוררו לא שמימינו  לנו  אוי ואמרו דמעות
כאלו . דברים על  ונשמעאותנו  נעשה ומעתה 

שתאמר  מה  כל  לעשות עלינו  ומקבלים
על  תודות  אלף לך  נותנים ואנו אלינו ,
ולהורות עינינו  להאיר עצמך  את שטרחת 

עכ"ל. בה , נלך אשר הדרך אותנו

כבר ה. בעולם והפצתם ספרים עריכת ענין
ע "ה אברהם  אומתינו אבי בזה הקדימנו
השכינה' כנפי  תחת הבריות  את  בקרבו

הרמב"ם ג')וכלשון הלכה עכו"ם  מה' וז"ל:(פ"א 
לכל  גדול בקול ולקרוא לעמוד  והתחיל  ..."
לכל  אחד אלוה  שם שיש  ולהודיעם  העולם
וקורא  מהלך והי ' לעבוד ראוי ולו העולם
לממלכה וממלכה לעיר מעיר העם  ומקבץ 
שנאמר  קורא והוא כנען לארץ שהגיע  עד
העם  שהי' וכיון עולם אל  ד ' בשם שם  ויקרא 
הי' דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין
שיחזירהו  עד דעתו כפי וא' א ' לכל  מודיע
אלפי' אליו שנתקבצו  עד האמת לדרך 
בלבם  ושתל  אברהם בית אנשי והם ורבבות
והודיעו  ספרים בו וחבר הזה הגדול העיקר
ומזהיר, מלמד בגרר יצחק וישב בנו , ליצחק
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וישב  ללמד  ומינהו ליעקב, הודיע  ויצחק
אבינו  ויעקב אליו, הנלוים  כל ומחזיק  מלמד
ראש  ומינהו לוי  והבדיל  כולם בניו למד 
ולשמור  השם דרך  ללמד בישיבה  והושיבו

עכ "ל . אברהם", אבינומצות שאברהם הרי
היהדות  בעניני ספרים חיבר כבר ע"ה
שה' כך ידי על ולהודיע להפיץ כדי  ושלחם 

עולם. אל 

בתשובה המחזיר שכר גדול  כמה  וראה  בא

ואמר  וז"ל: לך  פרשת חדש בזוהר איתא 
אדם  של שכרו  כמה וראה  בא אבהו ר'
ממה מנ "ל  בתשובה לחזור  לאחר העושה 
חייא  ר' תני  שלם". מלך  צדק  "ומלכי  דכתיב
בתשובה המחזיר הצדיק שנשמת בשעה  רבה 
הגדול  השר מיכאל הגוף מן יוצא לאחרים,

בוראו לפני  הצדיקים נפשות (אינוהמקריב

ומביאם אותם מקרב  שהוא  אלא  ממש קרבן ר"ל

זכותם) גודל שם  ומספר ה ' יוצא בהיכל הוא
צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים
שומרי ראש מיכאל זה צדק" "ומלכי  שנאמר
של  ירושלים זה שלם" "מלך צדק שערי 
ויצא  שהקדים  ויין לחם הוציא מעלה
וגם  עכ"ל . בואך שלום  לו ואמר לקראתו
חסד של חוט עליו שימשך  יזכה בעוה "ז
הכל  בעיני חן ימצא וממילא זה עבור

כ "ח: דף  בתמיד כדאמרינן

אחרים את  להזהיר החובה

ושורש  יסוד  בספר שכתב מה  חזי פוק
פ"ד)העבודה ז' להפקיעו (שער  די ואין ז"ל:

עצמו, על ההשגחה בזהירות בלבד עצמו  את
גם  אחרים  להזהיר יצא  כולו  הכלל  על אלא
הרבים  לזכות שמשתדל  למי חלקו ואשרי  כן,

לשונו. כאן עד בזה.
הלבבות חובת פרקובספר השם  אהבת  (שער

אלא ו') מתקן שאינו מי וכן קדשו: לשון וזהו
שמתקן  ומי מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות נפשו
ואמרינן  לשונו . כאן עד  לאלקים, שמתקן מי

יט:)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ  ועי"ע  צ"ט: (דף

עליו  מעלה  תורה חבירו בן המלמד כל

הנפש  "ואת שנאמר עשאו כאלו הכתוב
בחרן". עשו  אשר

כריז  כרוזא ס "ב: דף חדש  בזוהר איתא 
באורייתא  דמשתדלין אינון זכאין יומא  בכל
דמעבירין  ואינון לאחרנין להון דמזכין  ואינון
הפסוק כן  גם  יקיים ובזה מדותיהן. על 
כן  גם שפירושו  אלקיך " ה' את ד "ואהבת
אברהם  כמדת בריותיו  על אותו שתאהב
כנפי תחת הבריות את שקירב אבינו
בספרי כדאיתא ה' דרך  ולמדם  השכינה

וברמב"ם.

את להציל מישראל  איש כל על  החיוב  נובע ממה 
ראה זה , על נצטווינו  היכן  - ה ' מדרך מלסור אחיו
להצלת החובה זי "ע: הק ' חיים החפץ שכתב מה

ישראל. נפשות 

אלקיך" ה ' את מ"ואהבת – בזריזות

אלקיך", ה' את "ואהבת בתורה  כתוב
שנהיה כוללת זו  שמצוה הרמב"ם  וכתב
יתעלה ולעבודתו כולם אדם  לבני קוראים
אחד איש תאהב שאם  כמו  בו ולהאמין
אדם  בני ותקרא בהם  ותרבה  בשבחיו תספר
יתעלה אותו  כשתאהב כן אותו , לאהוב
הסכלים  ספק בלי קורא אתה באמת 

ידעתו. אשר האמת לידיעת והפתאים

אלקיך", ה' את "ואהבת וז "ל : בספרי 
שנאמר  אביך  כאברהם הבריות על אהבהו

בחרן". עשו  אשר הנפש  "את 

את איש  שהזריזות בעליל  רואה הנך 
של  המצוה עצם הוא ה ' דת לקיום חבירו 
ובערב. בבוקר יום  בכל  קורין שאנו ה' אהבת 

הרבים  בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר  בכל גדולות פירצות הרע  היצר מצד 
כל  לכלות ורוצה  בוער כאש  ממש והוא
עיר  בכל שימצא  רבה  מצוה טובה חלקה 
בכל  הדת  להחזיק ה ' יראי  של  חבורה  כנגדה 

זצ"ל)נפשם  חיים להחפץ .(חוה"ד 

להשיב  להתייגע חייבים רבה  ויגיעה  עמל כמה 
הדרך מן התועה ישראלי נפש

או  אויבך שור תפגע "כי  בתורה  כתוב
וכתיב  לו" תשיבנו השב תועה חמורו 

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר יג

או  אחיך  שור את תראה "לא תצא בפרשת 
תשיבם  השב מהם  והתעלמת נדחים שיו את
מורה שנדחים  הרמב"ן וכתב לאחיך ".
אם  להתבונן, נוכל  ומזה לברוח שהרחיקו
ישראל  של ממונו על  כך  כל התורה  חסה
מן  והרחיק שתעה  שיו או חמורו  על אפילו
וכ"ש  הדרך להטותו רב עמל  והוצרך הדרך 
שתועה הישראלי  נפש  על לרחם צריך  כמה
ולראות רב עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן

האמת. דרך  אל להשיבו 

מאה אפילו רז "ל  דרשו תשיבם" "השב 
מאה צריך  אפילו  בעניננו כן וכמו  פעמים,
צאן  להטות  בהם לעסוק עלינו יגיעות

ועבודתו  הבורא לידיעה .(שם)אובדות

בכוחם  והיה ותבונה חכמה בלבם נתן  שה' מאלה
יתבקשו ברבים הדרשה ידי על ההמון  להציל

האובדות הנפשות

בזמננו החוטאים  רוב  הדרך את להם  והודעת
חיים ) החפץ  (בזמן אובד כשה  תועים רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם רבה  מצוה

מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
ידי על  תועים  רק ח"ו  להכעיס  שאינם ברובן
אובד כשה הם  והרי  אותם שמתעים פושעים
ומצוה בעליו לבית לשוב הדרך יודע  שאינו 
להורותם  התועות נפשות על  לרחם רבה 
את להם  "והודעת שכתוב וכמו הנכונה הדרך 

בה" ילכו אשר .(שם)הדרך 

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב  גודל 

טובע חבירו את שרואה למי דומה  והדבר
ואסור  להצילו  שמצוה סכנה שאר או בנהר
רעך", דם על תעמוד "לא דמו על  לעמוד
לשכור  מחויב בעצמו להצילו בכחו אין ואם
בלאו  עובר בזה  נתעצל  ואם להציל אנשים 
או  תכ"ו] בחו "מ [כמו "ש  וכו' תעמוד דלא
עצומה במחלה שנחלה לחבירו רואה  אם
דברים  לאכול  רוצה  דעתו חלישת ומרוב
כחו  בכל מחויב בוודאי  מיתתו הגורמים 
אנשים  רואים  כשאנו כן וכמו מזה למנעו
בהבלי טרדותם וגודל דעתם חלישת שמרוב
קיום  חיוב וגודל ה' תורת  מהם נשתכח הזמן

שיגמרו  דברים על  לעבור באים ועי"ז מצותיו 
לנו  אסור בודאי החיים  מארץ נפשם לכרות 
כדי ד' דברי  את לקיים מלזרזם להתעצל 

יחול  הקב"השלא כי ד' אף  חרון עליהם 
דיליה גבי לבסוף אבל  אפי' .(שם)מאריך

בזה להשתדל צריך כמה  ערבות מדין

ה' מאת התורה שקבלנו שבעת  ידוע  הנה 
כל  שנקיים  אם כי קבלנו בלבד  עצמנו  על לא
אצל  התורה קיום לחזק ביכולתנו שיהי ' מה
כמ "ש  לזה, זה ערבים  וכלנו ישראל בני שאר
ולבנינו" לנו  והנגלות אלקינו  לה ' "הנסתרות
אחד שכל הדין לכן רש "י , וכפירוש  וכו',
הוא  אפילו חבירו את  להוציא יכול מישראל

שופר. ותקיעת  קידוש  כגון יצא בעצמו 
ערב  נעשה  ראובן אם נתבונן ועתה
כתרים, אלפים  כמה על  אחיו, לשמעון
והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון ורואה
ומר  רע הוא  כי ההוא העסק את  מכבר מכיר
מההשתדלות כמה מעותיו, כל  בזה ויפסיד
אחיו  שמעון את למנוע עושה ראובן היה
אליו, החוב יחזור זה ידי  שעל  הרע מהעסק
יכול  דאם לידע האדם  צריך  בעניננו  וכן
תוכחה ידי על  עוון מאיזה  חבירו את למנוע
בזה מתעצל  והוא עירו אנשי את  או  וכדומה 

עוון. באותו יתפש 

ותחבולות  עצות לבקש  צריך  שמים בחפצי 
עצמו כחפצי

במה עצמו  שיפטור האדם יחשוב  ואל 
היו  שלא מפני התורה בקיום החזיק שלא
צריך שמים חפצי כי רושם, עושין דבריו 
עצמו  ובחפצי עצמו כחפצי עכ "פ לחשוב
אינו  רע בענין הולך  עסקו אפילו ידוע
ומבינים  ליודעים הולך  אלא ממנו מתייאש 
עסקו, לתקן תחבולות ועושה בעצתם ושואל
ירויח שלבסוף הדבר ומצוי לו, עוזר והקב "ה
שמים  חפצי הי' אלו בזה  ואף מהעסק,
מחפש  הי' כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא  הדת להקים איך ותחבולות עצות
עצה לו ממציא הקב"ה הי' ובודאי יתמוטט ,
ר"ל  וכו', דעהו  דרכיך  בכל  שאמר וזה  ועזר,



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  יב 

וישב  ללמד  ומינהו ליעקב, הודיע  ויצחק
אבינו  ויעקב אליו, הנלוים  כל ומחזיק  מלמד
ראש  ומינהו לוי  והבדיל  כולם בניו למד 
ולשמור  השם דרך  ללמד בישיבה  והושיבו

עכ "ל . אברהם", אבינומצות שאברהם הרי
היהדות  בעניני ספרים חיבר כבר ע"ה
שה' כך ידי על ולהודיע להפיץ כדי  ושלחם 

עולם. אל 

בתשובה המחזיר שכר גדול  כמה  וראה  בא

ואמר  וז"ל: לך  פרשת חדש בזוהר איתא 
אדם  של שכרו  כמה וראה  בא אבהו ר'
ממה מנ "ל  בתשובה לחזור  לאחר העושה 
חייא  ר' תני  שלם". מלך  צדק  "ומלכי  דכתיב
בתשובה המחזיר הצדיק שנשמת בשעה  רבה 
הגדול  השר מיכאל הגוף מן יוצא לאחרים,

בוראו לפני  הצדיקים נפשות (אינוהמקריב

ומביאם אותם מקרב  שהוא  אלא  ממש קרבן ר"ל

זכותם) גודל שם  ומספר ה ' יוצא בהיכל הוא
צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים
שומרי ראש מיכאל זה צדק" "ומלכי  שנאמר
של  ירושלים זה שלם" "מלך צדק שערי 
ויצא  שהקדים  ויין לחם הוציא מעלה
וגם  עכ"ל . בואך שלום  לו ואמר לקראתו
חסד של חוט עליו שימשך  יזכה בעוה "ז
הכל  בעיני חן ימצא וממילא זה עבור

כ "ח: דף  בתמיד כדאמרינן

אחרים את  להזהיר החובה

ושורש  יסוד  בספר שכתב מה  חזי פוק
פ"ד)העבודה ז' להפקיעו (שער  די ואין ז"ל:

עצמו, על ההשגחה בזהירות בלבד עצמו  את
גם  אחרים  להזהיר יצא  כולו  הכלל  על אלא
הרבים  לזכות שמשתדל  למי חלקו ואשרי  כן,

לשונו. כאן עד בזה.
הלבבות חובת פרקובספר השם  אהבת  (שער

אלא ו') מתקן שאינו מי וכן קדשו: לשון וזהו
שמתקן  ומי מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות נפשו
ואמרינן  לשונו . כאן עד  לאלקים, שמתקן מי

יט:)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ  ועי"ע  צ"ט: (דף

עליו  מעלה  תורה חבירו בן המלמד כל

הנפש  "ואת שנאמר עשאו כאלו הכתוב
בחרן". עשו  אשר

כריז  כרוזא ס "ב: דף חדש  בזוהר איתא 
באורייתא  דמשתדלין אינון זכאין יומא  בכל
דמעבירין  ואינון לאחרנין להון דמזכין  ואינון
הפסוק כן  גם  יקיים ובזה מדותיהן. על 
כן  גם שפירושו  אלקיך " ה' את ד "ואהבת
אברהם  כמדת בריותיו  על אותו שתאהב
כנפי תחת הבריות את שקירב אבינו
בספרי כדאיתא ה' דרך  ולמדם  השכינה

וברמב"ם.

את להציל מישראל  איש כל על  החיוב  נובע ממה 
ראה זה , על נצטווינו  היכן  - ה ' מדרך מלסור אחיו
להצלת החובה זי "ע: הק ' חיים החפץ שכתב מה

ישראל. נפשות 

אלקיך" ה ' את מ"ואהבת – בזריזות

אלקיך", ה' את "ואהבת בתורה  כתוב
שנהיה כוללת זו  שמצוה הרמב"ם  וכתב
יתעלה ולעבודתו כולם אדם  לבני קוראים
אחד איש תאהב שאם  כמו  בו ולהאמין
אדם  בני ותקרא בהם  ותרבה  בשבחיו תספר
יתעלה אותו  כשתאהב כן אותו , לאהוב
הסכלים  ספק בלי קורא אתה באמת 

ידעתו. אשר האמת לידיעת והפתאים

אלקיך", ה' את "ואהבת וז "ל : בספרי 
שנאמר  אביך  כאברהם הבריות על אהבהו

בחרן". עשו  אשר הנפש  "את 

את איש  שהזריזות בעליל  רואה הנך 
של  המצוה עצם הוא ה ' דת לקיום חבירו 
ובערב. בבוקר יום  בכל  קורין שאנו ה' אהבת 

הרבים  בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר  בכל גדולות פירצות הרע  היצר מצד 
כל  לכלות ורוצה  בוער כאש  ממש והוא
עיר  בכל שימצא  רבה  מצוה טובה חלקה 
בכל  הדת  להחזיק ה ' יראי  של  חבורה  כנגדה 

זצ"ל)נפשם  חיים להחפץ .(חוה"ד 

להשיב  להתייגע חייבים רבה  ויגיעה  עמל כמה 
הדרך מן התועה ישראלי נפש

או  אויבך שור תפגע "כי  בתורה  כתוב
וכתיב  לו" תשיבנו השב תועה חמורו 

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר יג

או  אחיך  שור את תראה "לא תצא בפרשת 
תשיבם  השב מהם  והתעלמת נדחים שיו את
מורה שנדחים  הרמב"ן וכתב לאחיך ".
אם  להתבונן, נוכל  ומזה לברוח שהרחיקו
ישראל  של ממונו על  כך  כל התורה  חסה
מן  והרחיק שתעה  שיו או חמורו  על אפילו
וכ"ש  הדרך להטותו רב עמל  והוצרך הדרך 
שתועה הישראלי  נפש  על לרחם צריך  כמה
ולראות רב עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן

האמת. דרך  אל להשיבו 

מאה אפילו רז "ל  דרשו תשיבם" "השב 
מאה צריך  אפילו  בעניננו כן וכמו  פעמים,
צאן  להטות  בהם לעסוק עלינו יגיעות

ועבודתו  הבורא לידיעה .(שם)אובדות

בכוחם  והיה ותבונה חכמה בלבם נתן  שה' מאלה
יתבקשו ברבים הדרשה ידי על ההמון  להציל

האובדות הנפשות

בזמננו החוטאים  רוב  הדרך את להם  והודעת
חיים ) החפץ  (בזמן אובד כשה  תועים רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם רבה  מצוה

מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
ידי על  תועים  רק ח"ו  להכעיס  שאינם ברובן
אובד כשה הם  והרי  אותם שמתעים פושעים
ומצוה בעליו לבית לשוב הדרך יודע  שאינו 
להורותם  התועות נפשות על  לרחם רבה 
את להם  "והודעת שכתוב וכמו הנכונה הדרך 

בה" ילכו אשר .(שם)הדרך 

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב  גודל 

טובע חבירו את שרואה למי דומה  והדבר
ואסור  להצילו  שמצוה סכנה שאר או בנהר
רעך", דם על תעמוד "לא דמו על  לעמוד
לשכור  מחויב בעצמו להצילו בכחו אין ואם
בלאו  עובר בזה  נתעצל  ואם להציל אנשים 
או  תכ"ו] בחו "מ [כמו "ש  וכו' תעמוד דלא
עצומה במחלה שנחלה לחבירו רואה  אם
דברים  לאכול  רוצה  דעתו חלישת ומרוב
כחו  בכל מחויב בוודאי  מיתתו הגורמים 
אנשים  רואים  כשאנו כן וכמו מזה למנעו
בהבלי טרדותם וגודל דעתם חלישת שמרוב
קיום  חיוב וגודל ה' תורת  מהם נשתכח הזמן

שיגמרו  דברים על  לעבור באים ועי"ז מצותיו 
לנו  אסור בודאי החיים  מארץ נפשם לכרות 
כדי ד' דברי  את לקיים מלזרזם להתעצל 

יחול  הקב"השלא כי ד' אף  חרון עליהם 
דיליה גבי לבסוף אבל  אפי' .(שם)מאריך

בזה להשתדל צריך כמה  ערבות מדין

ה' מאת התורה שקבלנו שבעת  ידוע  הנה 
כל  שנקיים  אם כי קבלנו בלבד  עצמנו  על לא
אצל  התורה קיום לחזק ביכולתנו שיהי ' מה
כמ "ש  לזה, זה ערבים  וכלנו ישראל בני שאר
ולבנינו" לנו  והנגלות אלקינו  לה ' "הנסתרות
אחד שכל הדין לכן רש "י , וכפירוש  וכו',
הוא  אפילו חבירו את  להוציא יכול מישראל

שופר. ותקיעת  קידוש  כגון יצא בעצמו 
ערב  נעשה  ראובן אם נתבונן ועתה
כתרים, אלפים  כמה על  אחיו, לשמעון
והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון ורואה
ומר  רע הוא  כי ההוא העסק את  מכבר מכיר
מההשתדלות כמה מעותיו, כל  בזה ויפסיד
אחיו  שמעון את למנוע עושה ראובן היה
אליו, החוב יחזור זה ידי  שעל  הרע מהעסק
יכול  דאם לידע האדם  צריך  בעניננו  וכן
תוכחה ידי על  עוון מאיזה  חבירו את למנוע
בזה מתעצל  והוא עירו אנשי את  או  וכדומה 

עוון. באותו יתפש 

ותחבולות  עצות לבקש  צריך  שמים בחפצי 
עצמו כחפצי

במה עצמו  שיפטור האדם יחשוב  ואל 
היו  שלא מפני התורה בקיום החזיק שלא
צריך שמים חפצי כי רושם, עושין דבריו 
עצמו  ובחפצי עצמו כחפצי עכ "פ לחשוב
אינו  רע בענין הולך  עסקו אפילו ידוע
ומבינים  ליודעים הולך  אלא ממנו מתייאש 
עסקו, לתקן תחבולות ועושה בעצתם ושואל
ירויח שלבסוף הדבר ומצוי לו, עוזר והקב "ה
שמים  חפצי הי' אלו בזה  ואף מהעסק,
מחפש  הי' כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא  הדת להקים איך ותחבולות עצות
עצה לו ממציא הקב"ה הי' ובודאי יתמוטט ,
ר"ל  וכו', דעהו  דרכיך  בכל  שאמר וזה  ועזר,



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  יד 

ולא וּ לפי להצּ יל ׁש יּ כלוּ  י ׁש יבוֹ ת והראׁש י הרבּ נים אלּ וּ , חז"ל דּ ברי 
ׁש נּ הרג וּ  יה וּ דים, מליוֹ ן הה כּ ל על א ׁש מים  הם הצּ ילוּ ,

הם  קדּ וּ ׁש  על זוֹ הרוׁש נּ ׁש חטוּ  ללמד לּ צּ בּ וּ ר לוֹ מר  בּ ידם ׁש היה 
הזּ ה  הענין על וכתב ּת י לאמ ּת וֹ , האמת וזה אמרוּ , ולא ונתעצּ לוּ  הּק דוֹ ׁש ,

הּת וֹ כחה ". "מצות ׁש לם  ספר

האלה הרבּ ה זוֹ הרׁש וֹ אלים ללמד א וֹ מרים ׁש לּ א רבּ נים מיני כּ ל יׁש  הרי 
וּ להוֹ כיח לפרסם הּק וֹ רה בּ עבי נכנסים אנוּ  מה מּפ ני כּ ן אם הּק דוֹ ׁש ,
אמר לא ׁש לּ כם הרב אם בּ ק וֹ לי ּת ׁש מעוּ  ולּמ ה ה ּק דוֹ ׁש ? זוֹ הר לּמ וּ ד על

ללמד? לכם

זוֹ הרּת ׁש וּ בה: ללמד צעקוּ  ישׂ ראל, גּ דוֹ לי וצדּ יקים גּ א וֹ נים רבּ נים אלף  
היּ ׁש יבה  ּת למידי לכל ׁש צּ וּ ה חיּ ים  החפץ וּ בת וֹ כם הּק דוֹ ׁש ,
הראׁש י [וכל הּפ ר ׁש ה על ׁש בוּ ע  בּ כל הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את ללמד והאברכים 
הזּ וֹ הר , אוֹ ר בּ ספר ראה – ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  למדוּ  ׁש עבר מ דּ וֹ ר  יׁש יב וֹ ת
לׁש וּ ם  חׁש בּ וֹ ן עשׂ ה לא האמת, את כּ ׁש יּ דע ח יּ ים והחפץ הזּ וֹ הר ], מאוֹ רוֹ ת

ּפ חד רק אחרמהבּ ית רב , ּת ׁש וּ בה לתת יצטר יהוּ די ׁש כּ ל מעלה, ׁש ל דּ ין 
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יהוּ דה כּ מוֹ  ׁש לוֹ ם מעלה, ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי ׁש יׁש אלוּ  יוֹ דע אני  האם כּ ן 
כּ ן  אׁש יב אטוֹ ם? מּפ צצת  ישׂ ראל עם את להצּ יל ׁש אפ ׁש ר  ידעּת  

וידוּ ע הזוֹ ה"ק , על ספרים מיליוֹ ני הדּפ ס ּת י אׁש יב, לזה? עשׂ ית וּ מה יׁש אלוּ 
מ כּ ל  יוֹ תר  ק דּ ׁש וֹ  בּ ר וּ ח  ראה זי"ע  מ בּ רסלב נחמן רבּ י הּק דוֹ ׁש  ׁש רבּ נוּ 
ואמר ּת י הּמ ׁש יח, בּ ימוֹ ת יע שׂ וּ  רב הערב ׁש רבּ ני מה ט וֹ ב  ׁש ם בּ על הּת למידי
לּק הל  אוֹ מרים ׁש לּ א יׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים ׁש כּ ל האמת את בּ דּ רׁש וֹ ת 

עצמך , בעניני מתנהג שאתה  הדרכים  באותן
עצות לחפש שמים  בחפצי  תתנהג
ויעמוד עיניך  יאיר הקב"ה  ואז ותחבולות ,
ישראל  וקרן התורה קרן שיתרומם  לימינך

ידך  בספר על חיים החפץ דברי תוכן כאן (עד

הדת) .חומת
הדוחים  ליום מיום הכלל הצלת לדחות  אסור

'מרצחים' בשם נקראים
הכוונה נאמנה" קריה  לזונה היתה  "איכה
ואמר, תמה הנביא ישעי ' כי לומר אפשר
ירושלים  קדשנו עיר הגיע  מה ידי ועל איך

אמר  זה  על כזונה , להיות הנאמנה עיר
דבר  לעשות  שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק
הדבר  דחו אז מכשולים, ולתקן וצדק טוב
אבל  בה" "ילין שאמר  וזה יום  אל מיום 
על  המצוה אליהם שבאה המצוה במעשה
ומיד תיכף אותה לעשות עצמם  זרזו רע  דבר
עד הגיעו כן על מרצחים " "ועתה  שאמר וזה
ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
כמ "ש  תיכף ולקיימה בה  לזרז צריך האדם 

תחמיצנה  אל לידך  הבאה הנפשמצוה  (רפואת

לאנדא ) ר"י .בשם 

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר טו

172 בּ ז וֹ ה"ק  כּ ת וּ ב  זה [כּ ל רב , הערב רא ׁש י הם  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמד ׁש לּ הם 
הכּ ל  ס – זי"ע ט וֹ ב  ׁש ם בּ על ּת למידי ספרי  בּ –140 מוּ באים וגם – ּפ עמים 
לראוֹ ת  יכוֹ ל אחד וכל ספרים  בּ –17 הכּ ל והדּפ סּת י מק וֹ מ וֹ ת, מראי 310
להיכּ נס אס וּ ר הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ׁש ם אין הּמ דר ׁש  וּ בית יׁש יבה  וכל זה], את
אחרא  מהסטרא רב הוּ א  זה, על דּ וֹ אג  ׁש לּ א י ׁש יבה הראׁש  אוֹ  והרב  ׁש ם,
מידי ישׂ ראל, לכלל ׁש ּמ גּ יעים האס וֹ נ וֹ ת כּ ל על אׁש מים והם  רב , ערב  –

מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית ׁש יּ תק בּ ל היּ חידי האמת זהוּ  – בּ יוֹ מ וֹ . בּ ספר יוֹ ם (ראה  
ועוֹ ד ) ה', סוֹ ד  וּ בספר  וּ מצלא, מגנא מענכין זוֹ הר  מנחם הג"ר הגוב"י כּ תב וכן . 

זצ "ל: מעלההלּפ רין ׁש ל דּ ין בּ בית ּת וֹ בעים ה גּ לוּ ת בּ זמן  וההרוּ גים  הענ יּ ים 
קבּ לה למדוּ  ׁש לּ א חכמים  ה ּת למידי כּ :[ו]את על אוֹ תם  וּ מעניׁש ים  וזה , 

הּקד ֹוׁש,ו. ּבזֹוהר ׁשּנכּתב מה ְְִֶַַַַַָָידּוע
לצאת לז ּכֹות אפ ׁשר הּזֹוהר ספר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאמצעּות
חבלי יּסּורי ללא  ּדהינּו ּברחמים , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמהּגל ּות

הרמח"ל  הּקדֹוׁש)מ ׁשיח. לּוצאט ֹו חּיים  מ ׁשה (רּבנ ּו ְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

עֹומד מה ּבּמרֹום אּדיר ּבספרֹו ְְְִִִֵַַַַָמסּביר
הּׁשּורה הּזֹוהר. ׁשל  ה ּללּו ה ּדברים ְֲִֵֵֶַַַַַָָָמאחֹורי 
לדּבק עכׁשו ּדוקא מאד ּכדאי  ְְְְְְִַַַַַָָָֹֹה ּתחּתֹונה:

ה ּקדֹוׁש ה ּזֹוהר ספר אמר ּוּבקריאת (ּכּיד ּוע, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

את  מבינים  לא  אם ּגם  ּפֹועל הּזֹוהר  ׁשּספר  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהּמקּבלים

ׁשּקֹוראים .)הּמּלים  ְִִִֶַ

הרמח"ל: ׁשמעֹון ּוּמביא ר' אמר "ּתניא ְְְִִֵַַַַָָָ
ּדחד ּבקיימא נתיב אימת עד ְְְְְִֵֶַַַַָָָָלחבריא

ׁשּנתקנּו,סמכא" הּגדֹולים הּתּקּונים מן ְְְְִִִִִֶַַַָ
ׁשבחיו נאמר ּכאׁשר  הּזֹוהר, ספר היה ְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבע ֹולם
ל ּגאּלה הּוא ּכי עצמ ֹו, מ ּמּנּו מק ֹומ ֹות ְְְְִִֶַַַָָֻּבכּמה
י ׂשראל . לבית יׁשּועה קרן ּולהצמיח  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּוכן,
ּברעיא  מקֹומֹות  ּבכ ּמה זה ּדבר ּבֹו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָויתּבאר
וגם ּפעמים. וכּמה ּכּמה ּוב ּתּקּונים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָמהימנא,

נ ׂשא ּבפרׁשת  ב)ּפה דעתידין (קכ "ד "ּובגין : ְְְִִִַַָָָֹֹ
האי ּדאיהּו ּדחּיי מאילנא למטעם ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָי ׂשראל 
ּברחמי " גלּותא מן ּביּה יפקּון הּזֹוהר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָספר
ׁשה ּוא החּיים מעץ לטעם  יׂשראל ׁשעתידים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ(ּובגלל 

ּברחמים) מה ּגל ּות ּבזכ ּות ֹו יצא ּו ה ּזה , הּזֹוהר .ספר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ה ּגדֹוליםוהענין ּבעּקרים הּוא ּתלּוי ּזה ְְְִִִִֶַָָָָָ
ההנהגה, ּבע ּומקי ּומ ּוׁשרׁש החכמה, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָמע ּקרי
ועל ע ּמֹו על הּיחיד האדֹון ּופעל  הכין ְֲִִֵֶַַַַַָָָָאׁשר
רב אל  ּבֹו יּגיעּו אׁשר הּדר לנחֹותם ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָנחלת ֹו,

ּׁשּתדע  וצרי הּמחׁשבה. ּברא ׁשית הּמכּון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻטּוב 
ּתּקּונים ּומה ּבגלּותם, יׂשראל חסרּו ְְְִִִֵַַָָָָָּכּמה
לקדמ ּותם. להחזירם להם הם ְְְְְִִִֵֶַַָָָצריכים

הּמׁשֹורר ה ּׁשל ֹום)ּובח ׁשֹוב  עליו  הּמל על(ּדוד ְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
האּלה, הּגדֹולים החסרֹונֹות  והבין הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהענין
ראינּו, לא "אֹותֹותינּו ואֹומר: מתאֹונן ְְִִֵֵֵָָָֹהיה

וכּו' נביא" עֹוד ט)אין עד, ּבאמת (ּתהּלים ּכי . ְְֱִִִִֵֶֶָ
וחכמינּו מּיׂשראל , אבדה ויּקירא רּבה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָחכמה
ּבית  ׁשחרב  "מּיֹום אמרּו לברכה ְְְִִִֵֶַָָָָָזכרֹונם
כו' ּכספרּיא" למהוי  חכמיא ׁשרּו ְְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדׁש,

א) מ "ט  זאת (סֹוטה על  מת ּפּלל  הּמׁשֹורר  והיה . ְְְִֵֵַַַָָָֹ
כו' צר" יחרף אלהים מתי "עד  (ׁשם ואֹומר: ְְֱִֵֶַַָָָָֹ

י) ּגדֹוליםעד, סֹודֹות  נכללים  אּלה ּובפסּוקים .ְְְִִִִִֵֶָ
והבן: ׁשמע הּזה, ּבענין  ְְְְְִֵֶַַַָֹמאד

יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון רּבי ׁשּבריחת  ְְְְִִִִֶַַַַָונמצא
ה ּזֹוהר, נעׂשה ׁשּבסֹודּה הּתבה, ענין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָעׂשתה
נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל נכלל ּו ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶַָָאׁשר
לבריחה זה נחׁשב ואז  ּבּתּקּונים. ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻּכּמז ּכר
לא  הּימים  ּׁשּבסֹוף עד י ׂשראל, לכל  ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּכללית

ׁשּנאמר וזהּו יציאה. אּלא נב,יצטר (יׁשעיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לא יב) ּובמנּוסה תצאּו, ּבח ּפז ֹון לא "ּכי  :ְְְִִִֵָָֹֹ
אלֹוקי ּומא ּספכם ה' לפניכם   הֹול ּכי  ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַתלכ ּון,

ְִֵָיׂשראל"...
אחריו נׁשאר הּזֹוהר ספר ּכי (אחריוהאמת , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נקרא רשב"י) ּבֹו ׁשּיתּדּבק  מי  ׁשּכל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה,
יצטר ׁשּלא עד אחרא, הּסטרא מן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבֹורח

ה ּימים)לֹו מה(ּבאחרית  ואֹודיע יציאה. אּלא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  יד 

ולא וּ לפי להצּ יל ׁש יּ כלוּ  י ׁש יבוֹ ת והראׁש י הרבּ נים אלּ וּ , חז"ל דּ ברי 
ׁש נּ הרג וּ  יה וּ דים, מליוֹ ן הה כּ ל על א ׁש מים  הם הצּ ילוּ ,

הם  קדּ וּ ׁש  על זוֹ הרוׁש נּ ׁש חטוּ  ללמד לּ צּ בּ וּ ר לוֹ מר  בּ ידם ׁש היה 
הזּ ה  הענין על וכתב ּת י לאמ ּת וֹ , האמת וזה אמרוּ , ולא ונתעצּ לוּ  הּק דוֹ ׁש ,

הּת וֹ כחה ". "מצות ׁש לם  ספר

האלה הרבּ ה זוֹ הרׁש וֹ אלים ללמד א וֹ מרים ׁש לּ א רבּ נים מיני כּ ל יׁש  הרי 
וּ להוֹ כיח לפרסם הּק וֹ רה בּ עבי נכנסים אנוּ  מה מּפ ני כּ ן אם הּק דוֹ ׁש ,
אמר לא ׁש לּ כם הרב אם בּ ק וֹ לי ּת ׁש מעוּ  ולּמ ה ה ּק דוֹ ׁש ? זוֹ הר לּמ וּ ד על

ללמד? לכם

זוֹ הרּת ׁש וּ בה: ללמד צעקוּ  ישׂ ראל, גּ דוֹ לי וצדּ יקים גּ א וֹ נים רבּ נים אלף  
היּ ׁש יבה  ּת למידי לכל ׁש צּ וּ ה חיּ ים  החפץ וּ בת וֹ כם הּק דוֹ ׁש ,
הראׁש י [וכל הּפ ר ׁש ה על ׁש בוּ ע  בּ כל הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את ללמד והאברכים 
הזּ וֹ הר , אוֹ ר בּ ספר ראה – ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  למדוּ  ׁש עבר מ דּ וֹ ר  יׁש יב וֹ ת
לׁש וּ ם  חׁש בּ וֹ ן עשׂ ה לא האמת, את כּ ׁש יּ דע ח יּ ים והחפץ הזּ וֹ הר ], מאוֹ רוֹ ת

ּפ חד רק אחרמהבּ ית רב , ּת ׁש וּ בה לתת יצטר יהוּ די ׁש כּ ל מעלה, ׁש ל דּ ין 
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יהוּ דה כּ מוֹ  ׁש לוֹ ם מעלה, ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי ׁש יׁש אלוּ  יוֹ דע אני  האם כּ ן 
כּ ן  אׁש יב אטוֹ ם? מּפ צצת  ישׂ ראל עם את להצּ יל ׁש אפ ׁש ר  ידעּת  

וידוּ ע הזוֹ ה"ק , על ספרים מיליוֹ ני הדּפ ס ּת י אׁש יב, לזה? עשׂ ית וּ מה יׁש אלוּ 
מ כּ ל  יוֹ תר  ק דּ ׁש וֹ  בּ ר וּ ח  ראה זי"ע  מ בּ רסלב נחמן רבּ י הּק דוֹ ׁש  ׁש רבּ נוּ 
ואמר ּת י הּמ ׁש יח, בּ ימוֹ ת יע שׂ וּ  רב הערב ׁש רבּ ני מה ט וֹ ב  ׁש ם בּ על הּת למידי
לּק הל  אוֹ מרים ׁש לּ א יׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים ׁש כּ ל האמת את בּ דּ רׁש וֹ ת 

עצמך , בעניני מתנהג שאתה  הדרכים  באותן
עצות לחפש שמים  בחפצי  תתנהג
ויעמוד עיניך  יאיר הקב"ה  ואז ותחבולות ,
ישראל  וקרן התורה קרן שיתרומם  לימינך

ידך  בספר על חיים החפץ דברי תוכן כאן (עד

הדת) .חומת
הדוחים  ליום מיום הכלל הצלת לדחות  אסור

'מרצחים' בשם נקראים
הכוונה נאמנה" קריה  לזונה היתה  "איכה
ואמר, תמה הנביא ישעי ' כי לומר אפשר
ירושלים  קדשנו עיר הגיע  מה ידי ועל איך

אמר  זה  על כזונה , להיות הנאמנה עיר
דבר  לעשות  שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק
הדבר  דחו אז מכשולים, ולתקן וצדק טוב
אבל  בה" "ילין שאמר  וזה יום  אל מיום 
על  המצוה אליהם שבאה המצוה במעשה
ומיד תיכף אותה לעשות עצמם  זרזו רע  דבר
עד הגיעו כן על מרצחים " "ועתה  שאמר וזה
ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
כמ "ש  תיכף ולקיימה בה  לזרז צריך האדם 

תחמיצנה  אל לידך  הבאה הנפשמצוה  (רפואת

לאנדא ) ר"י .בשם 

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר טו

172 בּ ז וֹ ה"ק  כּ ת וּ ב  זה [כּ ל רב , הערב רא ׁש י הם  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמד ׁש לּ הם 
הכּ ל  ס – זי"ע ט וֹ ב  ׁש ם בּ על ּת למידי ספרי  בּ –140 מוּ באים וגם – ּפ עמים 
לראוֹ ת  יכוֹ ל אחד וכל ספרים  בּ –17 הכּ ל והדּפ סּת י מק וֹ מ וֹ ת, מראי 310
להיכּ נס אס וּ ר הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ׁש ם אין הּמ דר ׁש  וּ בית יׁש יבה  וכל זה], את
אחרא  מהסטרא רב הוּ א  זה, על דּ וֹ אג  ׁש לּ א י ׁש יבה הראׁש  אוֹ  והרב  ׁש ם,
מידי ישׂ ראל, לכלל ׁש ּמ גּ יעים האס וֹ נ וֹ ת כּ ל על אׁש מים והם  רב , ערב  –

מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית ׁש יּ תק בּ ל היּ חידי האמת זהוּ  – בּ יוֹ מ וֹ . בּ ספר יוֹ ם (ראה  
ועוֹ ד ) ה', סוֹ ד  וּ בספר  וּ מצלא, מגנא מענכין זוֹ הר  מנחם הג"ר הגוב"י כּ תב וכן . 

זצ "ל: מעלההלּפ רין ׁש ל דּ ין בּ בית ּת וֹ בעים ה גּ לוּ ת בּ זמן  וההרוּ גים  הענ יּ ים 
קבּ לה למדוּ  ׁש לּ א חכמים  ה ּת למידי כּ :[ו]את על אוֹ תם  וּ מעניׁש ים  וזה , 

הּקד ֹוׁש,ו. ּבזֹוהר ׁשּנכּתב מה ְְִֶַַַַַָָידּוע
לצאת לז ּכֹות אפ ׁשר הּזֹוהר ספר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאמצעּות
חבלי יּסּורי ללא  ּדהינּו ּברחמים , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמהּגל ּות

הרמח"ל  הּקדֹוׁש)מ ׁשיח. לּוצאט ֹו חּיים  מ ׁשה (רּבנ ּו ְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

עֹומד מה ּבּמרֹום אּדיר ּבספרֹו ְְְִִִֵַַַַָמסּביר
הּׁשּורה הּזֹוהר. ׁשל  ה ּללּו ה ּדברים ְֲִֵֵֶַַַַַָָָמאחֹורי 
לדּבק עכׁשו ּדוקא מאד ּכדאי  ְְְְְְִַַַַַָָָֹֹה ּתחּתֹונה:

ה ּקדֹוׁש ה ּזֹוהר ספר אמר ּוּבקריאת (ּכּיד ּוע, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

את  מבינים  לא  אם ּגם  ּפֹועל הּזֹוהר  ׁשּספר  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהּמקּבלים

ׁשּקֹוראים .)הּמּלים  ְִִִֶַ

הרמח"ל: ׁשמעֹון ּוּמביא ר' אמר "ּתניא ְְְִִֵַַַַָָָ
ּדחד ּבקיימא נתיב אימת עד ְְְְְִֵֶַַַַָָָָלחבריא

ׁשּנתקנּו,סמכא" הּגדֹולים הּתּקּונים מן ְְְְִִִִִֶַַַָ
ׁשבחיו נאמר ּכאׁשר  הּזֹוהר, ספר היה ְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבע ֹולם
ל ּגאּלה הּוא ּכי עצמ ֹו, מ ּמּנּו מק ֹומ ֹות ְְְְִִֶַַַָָֻּבכּמה
י ׂשראל . לבית יׁשּועה קרן ּולהצמיח  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּוכן,
ּברעיא  מקֹומֹות  ּבכ ּמה זה ּדבר ּבֹו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָויתּבאר
וגם ּפעמים. וכּמה ּכּמה ּוב ּתּקּונים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָמהימנא,

נ ׂשא ּבפרׁשת  ב)ּפה דעתידין (קכ "ד "ּובגין : ְְְִִִַַָָָֹֹ
האי ּדאיהּו ּדחּיי מאילנא למטעם ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָי ׂשראל 
ּברחמי " גלּותא מן ּביּה יפקּון הּזֹוהר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָספר
ׁשה ּוא החּיים מעץ לטעם  יׂשראל ׁשעתידים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ(ּובגלל 

ּברחמים) מה ּגל ּות ּבזכ ּות ֹו יצא ּו ה ּזה , הּזֹוהר .ספר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ה ּגדֹוליםוהענין ּבעּקרים הּוא ּתלּוי ּזה ְְְִִִִֶַָָָָָ
ההנהגה, ּבע ּומקי ּומ ּוׁשרׁש החכמה, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָמע ּקרי
ועל ע ּמֹו על הּיחיד האדֹון ּופעל  הכין ְֲִִֵֶַַַַַָָָָאׁשר
רב אל  ּבֹו יּגיעּו אׁשר הּדר לנחֹותם ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָנחלת ֹו,

ּׁשּתדע  וצרי הּמחׁשבה. ּברא ׁשית הּמכּון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻטּוב 
ּתּקּונים ּומה ּבגלּותם, יׂשראל חסרּו ְְְִִִֵַַָָָָָּכּמה
לקדמ ּותם. להחזירם להם הם ְְְְְִִִֵֶַַָָָצריכים

הּמׁשֹורר ה ּׁשל ֹום)ּובח ׁשֹוב  עליו  הּמל על(ּדוד ְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
האּלה, הּגדֹולים החסרֹונֹות  והבין הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהענין
ראינּו, לא "אֹותֹותינּו ואֹומר: מתאֹונן ְְִִֵֵֵָָָֹהיה

וכּו' נביא" עֹוד ט)אין עד, ּבאמת (ּתהּלים ּכי . ְְֱִִִִֵֶֶָ
וחכמינּו מּיׂשראל , אבדה ויּקירא רּבה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָחכמה
ּבית  ׁשחרב  "מּיֹום אמרּו לברכה ְְְִִִֵֶַָָָָָזכרֹונם
כו' ּכספרּיא" למהוי  חכמיא ׁשרּו ְְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדׁש,

א) מ "ט  זאת (סֹוטה על  מת ּפּלל  הּמׁשֹורר  והיה . ְְְִֵֵַַַָָָֹ
כו' צר" יחרף אלהים מתי "עד  (ׁשם ואֹומר: ְְֱִֵֶַַָָָָֹ

י) ּגדֹוליםעד, סֹודֹות  נכללים  אּלה ּובפסּוקים .ְְְִִִִִֵֶָ
והבן: ׁשמע הּזה, ּבענין  ְְְְְִֵֶַַַָֹמאד

יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון רּבי ׁשּבריחת  ְְְְִִִִֶַַַַָונמצא
ה ּזֹוהר, נעׂשה ׁשּבסֹודּה הּתבה, ענין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָעׂשתה
נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל נכלל ּו ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶַָָאׁשר
לבריחה זה נחׁשב ואז  ּבּתּקּונים. ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻּכּמז ּכר
לא  הּימים  ּׁשּבסֹוף עד י ׂשראל, לכל  ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּכללית

ׁשּנאמר וזהּו יציאה. אּלא נב,יצטר (יׁשעיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לא יב) ּובמנּוסה תצאּו, ּבח ּפז ֹון לא "ּכי  :ְְְִִִֵָָֹֹ
אלֹוקי ּומא ּספכם ה' לפניכם   הֹול ּכי  ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַתלכ ּון,

ְִֵָיׂשראל"...
אחריו נׁשאר הּזֹוהר ספר ּכי (אחריוהאמת , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נקרא רשב"י) ּבֹו ׁשּיתּדּבק  מי  ׁשּכל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה,
יצטר ׁשּלא עד אחרא, הּסטרא מן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבֹורח

ה ּימים)לֹו מה(ּבאחרית  ואֹודיע יציאה. אּלא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  טז 

ּגדֹול ּתֹועלת ּכי והאמת ּבזה. נמצא ְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָָּתֹועלת 
מׁשיח. מחבלי  הּצלה הּוא ּכי ְִִֵֵֶַַָָָהּוא,

צריכים, היּו לא מׁשיח חבלי  ּכי  ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹוהענין
מן  להפריד הּצרי הּקבר ח ּבּוט  ּכמ ֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָאּלא
צריכים היּו ּכן ּבֹו, ׁשּנדּבק  הּזהמא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהאדם

מ ׁשיח)החבלים מּיׂשראל(חבלי להפריד ּכדי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכּנז ּכר לברח ׁשּיּוכלּו ּכדי  הּגל ּות, זהמת  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻ[את]
[מאמר סֹוד  וזה לצאת . יחזרּו ּכ ואחר ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָלעיל,
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לברכה זכרֹונם ְְֲִִֵַָָָָָָחכמינּו
ּכהמן  קׁשֹות ׁשּגזרֹותיו מל עליהם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָמעמיד

ל ּמּוטב" ב)ּומחזירם  צז  ּכלל(סנהדרין  זה ּו ּכי , ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
הּסטרא  ּתגּברת ּתֹו ׁשהאדם ּבע ֹוד ְְְִִֶֶַָָָָָֹּגד ֹול :
וצרי .הּצרי הּתּקּון לת ּקן יכ ֹול  אינ ֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָאחרא
ּוקׁשּורה ּכפ ּותה ת ּׁשאר אחרא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָׁשהּסטרא
להם צרי ולכן לעיל , ּכּנז ּכר יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתחת

הּפע ּלֹות: ְְֵַֻׁשּתי 
ּכי ּבריחה, ּבּדר ההם הּקלּפֹות מן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלצאת
ּכ ואחר ּבראׁשֹונה. אפ ׁשר אי יציאה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבדר
רמה, ּביד הּקל ּפֹות מן מ ּמׁש ְְְִִֶַַַָָָָׁשּיצאּו

ּתח ּתם. ּכפ ּותֹות ּתּׁשארנה ְְְְִִֶַַַָָָשהקלי ּפֹות 
לא  הּזהמא, ּבהם הרּבה ׁשּנד ּבק ּכּיּון ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻא
החבלים ידי  על  אּלא לברח  להם אפׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מ ׁשיח) ׁשהיא (חבלי ּבתׁשּובה ח ֹוזרים הי ּו ׁשאז  , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
הּבריחה. היא וזאת מקלט , עיר ְְְִִִִִַָָָֹ"אי ּמא"

הּכתּוב : ׁשאמר מה ּגדֹול סֹוד ּבזה  ְֲִֶֶַַַָָָָואֹודיע
וכּו' האּלה הּדברים ּכל ּומצאּו  ל ְְְְִֵֶַַַָָָָ"ּבּצר

וכּו' "אלהי ה' עד ל)ו ׁשב ּת ד, ּכי(ּדברים ּדע , . ְְְְֱִִֶַַַָָֹ
ו ׁשל ֹום חס לגזר אחרא הּסטרא ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹהתּגּברּות 
להתאחז עלּית ּה לפי נמ ׁש יׂשראל , על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּגזרֹות 
מתּגּברת. ּכ על ֹותּה ּכפי ּכי ּבמדרגֹות , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק 
ואז זו "ן, ּבּספירֹות  ּומתּגּברת עֹולה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהּנה
ׁשהיא  עד ּדחק. אחר ּדחק  י ׂשראל  ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקים
ׁשם להת ּדּבק ח ֹוׁשבת  והיא ל"אּמא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ ּגעת

מת  ּדינין "אי ּמא ּבסֹוד, ּכן, מינ ּה"ּגם ערין ְְִִִִִִֵַָָָ
א) סה  ג' חלק ּכי(זֹוהר יכ ֹולה, אינּה ּבאמת   א , ְֱִֵֵֶֶֶַַָָ

י ׂשראל אּדרּבה, ואז חרּות . היא ְְְִִִֵֵַַָָָָאי ּמא
הּתׁשּובה. ּבסֹוד ּוב ֹורחין ּבּה ְְְְְִִִַַָָמתדּבקין

קׁשֹות, ׁשּגזרֹותיו  הּמל צרי היה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָולכן
ׁשּמּגיע  עד לספירה מּספירה ּומת ּגּבר  ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהֹול
מתע ֹוררת  אּדרּבה ּכי ּכחֹו, נׁשּבר וׁשם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלאּמא

- ׁשבר "לפני סֹוד והּוא ליׂשראל. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָהּתׁשּובה
יח)ּגאֹון" טז, מׁשה(מׁשלי ּבריחת ּגם ּכן ועל  , ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הּגזרה. ידי  על  היּו יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון ְְְְִִֵֵַַַַַָָורּבי 
הּנה הּזֹוהר, ספר נעׂשה זאת  ׁשּבבריחה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוכיון
ׁשּיז ּדּמן  מי  לכל ועֹומד קים הּתבה ענין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
מ ּגיע  ּכבר הּזֹוהר ּבספר הּנדּבק : ּדהינּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָאליו ,
צרי ואין אחרא, הּסטרא מן ויצא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָל "אּמא"
מהימנא  ּברעיא ּכּמזּכר מ ׁשיח , חבלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֻל ֹו
למעלה ּׁשהבאתי  ּבענין נ ׂשֹוא, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּפרׁשת

ְִַָּבּתח ּלה.

אּלא  ה ּזֹוהר  נתּגּלה  לא זה , ּכל עם ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּנה,
הּפע ּלה הלא ּכי הע ׂשֹותֹו, אחרי  הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻּבזמן
ּבזמ ּנּה, א ּלא לה ּמצא צריכה  אינ ּה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹה ּזאת 
ּכי ה ּזה, ה ּזֹוהר ּבס ֹוד  י ׂשראל ׁשּיברחּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּפרּוׁש:
ּדמלּכא  ּבדרא י ֹומ ּיא ּבס ֹוף  אּלא אינֹו ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻּפע ּלתֹו

ה ּמׁשיח)מ ׁשיחא  מל ׁשל ּבדֹורֹו הּימים , .(ּבס ֹוף ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

הפסק  ùלי הþ₣הר לýflד ידי על  ה úזר₣ת ýÿùְְְְִִִֵֵֵֶַַַַל

נתרּבה ּכבר וּדאי ּכי אּגיד, ידע ּתי ְְְְִִִִַַַַַָָָֹוזאת
אל  וׁשלֹום  חס להּגיע  יכ ֹול ׁשהיה עד ְְְִִֶֶַַַַַָָָָה ּקטרּוג
וירצה הקּדמנּו לקל  ּתֹודה ואנּו ּגדֹול . ְְְְְְִִֵֶַָָָָמקֹום 
ה' זה ּכי  לּמּכה. רפּואה יׂשראל לכל יהיה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה ',
הּנֹולד את ראינּו ּכבר ּבקרּוב ְְֳִִֵֶַָָָָחדׁשים 
ע ּתה אֹומר ּכאׁשר ּגד ֹול, ּבתּקּון ְְְְֲִִֵֶַַַָָוהתחלנּו
לכל  הּיעּוצה  העצה וזאת  ּתֹורת ֹו. ְְְְִֵַָָָָָֹלכבֹוד
צ ּורם, יׁשמרם  איטליא, ּבני קדׁש ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹקהּלֹות
היה ּובו ּדאי ׂשֹונאיהם. טמנ ּו זּו מרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּנצל
הּדבר  רב ּכי יחּדל ּו, ולא  זאת על  לפּקח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלהם
ּבבית ׂשמנ ּו א ׁשר הּסדר זה  מאד. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָֹועצ ּום 
ׁשמע ֹון  רּבי  ּׁשּכתב  מה ידענּו ּכבר ּכי  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמדרׁשנּו,
קנא  ּדף ו ּיצא ּפרׁשת הּזֹוהר ּבספר יֹוחאי ְֵֵֵֶַַַַַַַָָּבר
ּדּבּור  ּפסק לא קֹול  ּדהאי 'ּבע ֹוד א': ְְִַַַָֹע ּמּוד
א ֹוריתא  אצטריך לא ּדא ועל ו ּיּכלא ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹׁשלטא
זמנא  'ּכל  מעט : למעלה וׁשם  ְְְְְְְִִַַַָָָָלמפסק',
סמ' יכיל לא ּבאֹוריתא ּבּה ייחד ּון ְְְִִֶֶַַַָָָָֹדחּכימיא 
ׁשּלא  לּמּוד לקּבע עצמנּו ׂשמנ ּו ּכן ועל ְְְְִִֵֵֶַַַַֹֹבהו '.

ּכלל. הפסק ל ֹו ְְְִֵֶֶָיהיה 

ׁשבעה הּמדר ׁש]. ּבית  [ׁשל מׁשּפטֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָזה
להיֹות להם לקּים  לזה התנּדבּו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבחרנּו
הערב, עד הּבקר מן ּתמיד ל ֹומדים כּלם  ְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבין 
ּתנאי , ּביניהם  ע ׂשּו והם יחׁשּו. לא הּימים ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכל

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  יז

דוויק ׁש א וּ ל חיּ ים  להג "ר  ׁש נּ תן (בּ הסכּ מה ח יּ ים' 'עץ על הגוב "י בּ על לׁש וֹ ן 
הזּ הר , ספר  וחכמת נס ּת ר  לוֹ מד ׁש אינוֹ  מי ׁש למה'): 'איפה ספר וּ  על זצ"ל
כּ י לבּ וֹ , על בּ העלוֹ תוֹ  ח דּ וּ דין , ח דּ וּ דין יעשׂ ה וּ ב שׂ ר וֹ  שׂ ער וֹ תיו ּת סמרנה
בּ עצמ וֹ  הוּ א וההרגוֹ ת, הּמ ׁש יס וֹ ת והּמ לחמוֹ ת, הגּ זרוֹ ת דּ ישׂ ראל, ענ יּ וּ תא
וההרוּ ג וׁש פלוּ תוֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ ב וֹ  העני מעלה ׁש ל וּ בּ ּפ ּמ ליא לזה . גּ וֹ רם
הכּ ּפ וּ רים  יוֹ ם גּ ם א ׁש ר  לחברוֹ . אדם  ׁש בּ ין חטאים נקרא זה  וכל הריגתוֹ , על
את  יתבּ עוּ  היּ וֹ ם  כּ ן וּ כמ וֹ  והּת וֹ כחה . ה דּ ין  מיּ וֹ ם לנוּ  אוֹ י  עליהם מכּפ ר אין
י שׂ ראל  לה צּ לת כּ לוּ ם עשׂ וּ  ׁש לּ א על יׁש יבוֹ ת וראׁש י רבּ נים האדמ וֹ רי"ם כּ ל

חזל, ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  אט וֹ ם, איכהמּפ צצת  מד"ר  סח, רמז, ׁש וֹ פטים ילקוּ ט נה, (ׁש בּ ת 
כ"ה) בּ מכּת ב  חיּ ים חפץ ועיּ ן ו ׁש לוֹ ם נב. חס ויּת בע הוּ א, בּ נפ ׁש וֹ  כּ י לדעת  עליו , 

וּ מתקבּ ץ מצוה, עוֹ שׂ י עם נמנה מי  האמת  את מג לּ ה ה ּק דוֹ ׁש  והזּ הר  זה. על
אלי לּה ' מי הּק דוֹ ׁש ואוֹ מר  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן הרבּ י ׁש לּ ּמ דנוּ  וּ כמ וֹ  

בּ ניצוֹ צי החיד"א וּ מפר ׁש  הּמ ן", לאוֹ כלי אלּ א  ּת וֹ רה נּת נה "לא בּ מכילּת א
בּ ׁש לּ ח ּפ ר ׁש ת  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  על ע"באוֹ רוֹ ת ס"ב לאוֹ תם )[ז ](דּ ף דּ וקא ּפ ר וּ ׁש , , 

ּכל  לתּקּון אּלא יהיה  לא הּזה ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשהּלּמּוד
ולא  יחׁשבּו, אחד ּכאיׁש ּכּלם ּכן ועל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻי ׂשראל.
ּבׁשביל  אּלא עצמֹו, ּבׁשביל  אחד ׁשּום  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָיעׂשה
אחר  מ ּיד יתחילּו: זה  ּובסדר יׂשראל . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכל
אׁשר  אחד ּבמקֹום  אחד יׁשב ׁשחרית  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּתפ ּלת
ּבֹוא  עד לֹו קבּוע ׁשעּור ילמד וׁשם לזה  ְְִִֶַַַַָָָה ּוכן
ׁשהּוא  ּומּמקֹום  עצמֹו, ה ּספר מ ּמּנּו ויּקח ְְִִִֵֶֶֶַַַָב'
ויּקח הּׁשלי ׁשי ּבֹוא עד יתחיל , ׁשם ְְְְִִִִֵַַַַַָמסּים 
ה ּכֹוכבים, צאת עד וילכּו יּקיפּו וכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָמ ּמּנּו.
יהא  ל ּמּוד ֹו ּבׁשעת אחד וכל ּביֹומ ֹו. יֹום ְְְְְִִֵֶַַָָּדבר
ּבׁשּום  להפסיק יּוכל ׁשּלא י"ח, ּכמתּפּלל  ְְְְְִִִֵֶַַַֹּדינ ֹו
עד ל ּמּודֹו יס ּים ולא  ׁשּבעֹולם. הפסק ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמין
קֹול  יּפסק  לא  אחד  ׁשרגע ּבאפן הב', ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּיתחיל 
ּתּקּונים  הּזֹוהר, ספר הּוא והּלּמּוד ְִִִֵֶַַַַָה ּתֹורה.
ּכל  ׁשבּוע  ּבכל לֹומדים  ונמצינ ּו - חד ׁש ְְְְְִִֵַַָָָָָוזֹוהר
ּגזר ֹות ּכל  לב ּטל  ּבזה ה' ּבחר ּכי ידענ ּו וזה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה.
הּגזרה אל לח ֹומה להי ֹות ּובפרט ְְְְִִֵֶַָָָָק ׁשֹות,

ו ׁשל ֹום. חס ְַַָָָה ּקׁשה 

הּדבר  את  יׂשראל  חכמי  י ׁשליכּו אל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָועּתה
חילי איּׁשר אלמלא אני ּכי ּגום, אחרי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה ּזה 
ּכבֹוד אבל מקֹום. ּבכל זה  ּדבר קֹובע ְְֲִִֵֶַָָָָָָהייתי
לזכּות, לֹו ויהיה  ה ּזאת העצה  את יּקח ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּתֹורת ֹו

אחד וכל  יׂשראל, לכל לטֹובה ּכמֹוה אין ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָּכי
קׁשה ּדבר לא ּכי לע ׂשֹותֹו, יּוכל  הּוא ּבמקֹומ ֹו ְֲִִֶַַָָָֹ

וע ֹוד לקל, ּתֹודה  ּבזה מצליחים  ואנחנּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָּכלל .
ה ּזה , הּלּמּוד ּבענין ונאים  רּבים סדרים  ְְְְִִִִִֶַַַַָָָלנּו

עכ"ל.
בראשית פרשת הקדוש זוהר כ"חועיין (דף

ווי,ע "א ) ואומר צועק יוחאי בר שמעון שרבי
עיינין  וסתימים ליבא אטימין דאינון לעלמא

דאורייתא  ברזא מסתכלין ולא וכו'...דלא
רבנו למשה ולא בגלות  לשכינה עוזרים 

עמה בגלותא שנמצא איתמר ובגינה  וכו'... ,
כולהו  אלא עזר מצא לא ולאדם  בתראה ,

פירש, מלך ובמקדש עיי"ש , (הובאכנגדו,

מדבש) תלמידי,במתוק מצא  לא שהקב "ה
כולם אלא בגלות , למשה עזר שיהיו  חכמים
שאינם לפי כנגדו, הם כאלו  נחשבים
לתיקון  לסייע  התורה בסודות  עוסקים

עיי"ש.השכינה עכ"ל,

הקדוש ז. הזוהר לשון ס"בוזה דף בשלח (ח "ב 

:ע"ב)
יהב  לא עד חזי, ּתא  אמר, ׁשמעֹון ְִִִֵַַַָָָָָרּבי
אבחין  לי ׂשראל, אֹורייתא ה ּוא ברי ְְְְְְִִִֵַַָָָֻקדׁשא



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  טז 

ּגדֹול ּתֹועלת ּכי והאמת ּבזה. נמצא ְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָָּתֹועלת 
מׁשיח. מחבלי  הּצלה הּוא ּכי ְִִֵֵֶַַָָָהּוא,

צריכים, היּו לא מׁשיח חבלי  ּכי  ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹוהענין
מן  להפריד הּצרי הּקבר ח ּבּוט  ּכמ ֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָאּלא
צריכים היּו ּכן ּבֹו, ׁשּנדּבק  הּזהמא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהאדם

מ ׁשיח)החבלים מּיׂשראל(חבלי להפריד ּכדי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכּנז ּכר לברח ׁשּיּוכלּו ּכדי  הּגל ּות, זהמת  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻ[את]
[מאמר סֹוד  וזה לצאת . יחזרּו ּכ ואחר ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָלעיל,
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לברכה זכרֹונם ְְֲִִֵַָָָָָָחכמינּו
ּכהמן  קׁשֹות ׁשּגזרֹותיו מל עליהם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָמעמיד

ל ּמּוטב" ב)ּומחזירם  צז  ּכלל(סנהדרין  זה ּו ּכי , ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
הּסטרא  ּתגּברת ּתֹו ׁשהאדם ּבע ֹוד ְְְִִֶֶַָָָָָֹּגד ֹול :
וצרי .הּצרי הּתּקּון לת ּקן יכ ֹול  אינ ֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָאחרא
ּוקׁשּורה ּכפ ּותה ת ּׁשאר אחרא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָׁשהּסטרא
להם צרי ולכן לעיל , ּכּנז ּכר יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתחת

הּפע ּלֹות: ְְֵַֻׁשּתי 
ּכי ּבריחה, ּבּדר ההם הּקלּפֹות מן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלצאת
ּכ ואחר ּבראׁשֹונה. אפ ׁשר אי יציאה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבדר
רמה, ּביד הּקל ּפֹות מן מ ּמׁש ְְְִִֶַַַָָָָׁשּיצאּו

ּתח ּתם. ּכפ ּותֹות ּתּׁשארנה ְְְְִִֶַַַָָָשהקלי ּפֹות 
לא  הּזהמא, ּבהם הרּבה ׁשּנד ּבק ּכּיּון ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻא
החבלים ידי  על  אּלא לברח  להם אפׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מ ׁשיח) ׁשהיא (חבלי ּבתׁשּובה ח ֹוזרים הי ּו ׁשאז  , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
הּבריחה. היא וזאת מקלט , עיר ְְְִִִִִַָָָֹ"אי ּמא"

הּכתּוב : ׁשאמר מה ּגדֹול סֹוד ּבזה  ְֲִֶֶַַַָָָָואֹודיע
וכּו' האּלה הּדברים ּכל ּומצאּו  ל ְְְְִֵֶַַַָָָָ"ּבּצר

וכּו' "אלהי ה' עד ל)ו ׁשב ּת ד, ּכי(ּדברים ּדע , . ְְְְֱִִֶַַַָָֹ
ו ׁשל ֹום חס לגזר אחרא הּסטרא ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹהתּגּברּות 
להתאחז עלּית ּה לפי נמ ׁש יׂשראל , על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּגזרֹות 
מתּגּברת. ּכ על ֹותּה ּכפי ּכי ּבמדרגֹות , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק 
ואז זו "ן, ּבּספירֹות  ּומתּגּברת עֹולה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהּנה
ׁשהיא  עד ּדחק. אחר ּדחק  י ׂשראל  ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקים
ׁשם להת ּדּבק ח ֹוׁשבת  והיא ל"אּמא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ ּגעת

מת  ּדינין "אי ּמא ּבסֹוד, ּכן, מינ ּה"ּגם ערין ְְִִִִִִֵַָָָ
א) סה  ג' חלק ּכי(זֹוהר יכ ֹולה, אינּה ּבאמת   א , ְֱִֵֵֶֶֶַַָָ

י ׂשראל אּדרּבה, ואז חרּות . היא ְְְִִִֵֵַַָָָָאי ּמא
הּתׁשּובה. ּבסֹוד ּוב ֹורחין ּבּה ְְְְְִִִַַָָמתדּבקין

קׁשֹות, ׁשּגזרֹותיו  הּמל צרי היה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָולכן
ׁשּמּגיע  עד לספירה מּספירה ּומת ּגּבר  ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהֹול
מתע ֹוררת  אּדרּבה ּכי ּכחֹו, נׁשּבר וׁשם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלאּמא

- ׁשבר "לפני סֹוד והּוא ליׂשראל. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָהּתׁשּובה
יח)ּגאֹון" טז, מׁשה(מׁשלי ּבריחת ּגם ּכן ועל  , ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הּגזרה. ידי  על  היּו יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון ְְְְִִֵֵַַַַַָָורּבי 
הּנה הּזֹוהר, ספר נעׂשה זאת  ׁשּבבריחה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוכיון
ׁשּיז ּדּמן  מי  לכל ועֹומד קים הּתבה ענין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
מ ּגיע  ּכבר הּזֹוהר ּבספר הּנדּבק : ּדהינּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָאליו ,
צרי ואין אחרא, הּסטרא מן ויצא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָל "אּמא"
מהימנא  ּברעיא ּכּמזּכר מ ׁשיח , חבלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֻל ֹו
למעלה ּׁשהבאתי  ּבענין נ ׂשֹוא, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּפרׁשת

ְִַָּבּתח ּלה.

אּלא  ה ּזֹוהר  נתּגּלה  לא זה , ּכל עם ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּנה,
הּפע ּלה הלא ּכי הע ׂשֹותֹו, אחרי  הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻּבזמן
ּבזמ ּנּה, א ּלא לה ּמצא צריכה  אינ ּה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹה ּזאת 
ּכי ה ּזה, ה ּזֹוהר ּבס ֹוד  י ׂשראל ׁשּיברחּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּפרּוׁש:
ּדמלּכא  ּבדרא י ֹומ ּיא ּבס ֹוף  אּלא אינֹו ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻּפע ּלתֹו

ה ּמׁשיח)מ ׁשיחא  מל ׁשל ּבדֹורֹו הּימים , .(ּבס ֹוף ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

הפסק  ùלי הþ₣הר לýflד ידי על  ה úזר₣ת ýÿùְְְְִִִֵֵֵֶַַַַל

נתרּבה ּכבר וּדאי ּכי אּגיד, ידע ּתי ְְְְִִִִַַַַַָָָֹוזאת
אל  וׁשלֹום  חס להּגיע  יכ ֹול ׁשהיה עד ְְְִִֶֶַַַַַָָָָה ּקטרּוג
וירצה הקּדמנּו לקל  ּתֹודה ואנּו ּגדֹול . ְְְְְְִִֵֶַָָָָמקֹום 
ה' זה ּכי  לּמּכה. רפּואה יׂשראל לכל יהיה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה ',
הּנֹולד את ראינּו ּכבר ּבקרּוב ְְֳִִֵֶַָָָָחדׁשים 
ע ּתה אֹומר ּכאׁשר ּגד ֹול, ּבתּקּון ְְְְֲִִֵֶַַַָָוהתחלנּו
לכל  הּיעּוצה  העצה וזאת  ּתֹורת ֹו. ְְְְִֵַָָָָָֹלכבֹוד
צ ּורם, יׁשמרם  איטליא, ּבני קדׁש ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹקהּלֹות
היה ּובו ּדאי ׂשֹונאיהם. טמנ ּו זּו מרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּנצל
הּדבר  רב ּכי יחּדל ּו, ולא  זאת על  לפּקח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלהם
ּבבית ׂשמנ ּו א ׁשר הּסדר זה  מאד. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָֹועצ ּום 
ׁשמע ֹון  רּבי  ּׁשּכתב  מה ידענּו ּכבר ּכי  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמדרׁשנּו,
קנא  ּדף ו ּיצא ּפרׁשת הּזֹוהר ּבספר יֹוחאי ְֵֵֵֶַַַַַַַָָּבר
ּדּבּור  ּפסק לא קֹול  ּדהאי 'ּבע ֹוד א': ְְִַַַָֹע ּמּוד
א ֹוריתא  אצטריך לא ּדא ועל ו ּיּכלא ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹׁשלטא
זמנא  'ּכל  מעט : למעלה וׁשם  ְְְְְְְִִַַַָָָָלמפסק',
סמ' יכיל לא ּבאֹוריתא ּבּה ייחד ּון ְְְִִֶֶַַַָָָָֹדחּכימיא 
ׁשּלא  לּמּוד לקּבע עצמנּו ׂשמנ ּו ּכן ועל ְְְְִִֵֵֶַַַַֹֹבהו '.

ּכלל. הפסק ל ֹו ְְְִֵֶֶָיהיה 

ׁשבעה הּמדר ׁש]. ּבית  [ׁשל מׁשּפטֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָזה
להיֹות להם לקּים  לזה התנּדבּו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבחרנּו
הערב, עד הּבקר מן ּתמיד ל ֹומדים כּלם  ְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבין 
ּתנאי , ּביניהם  ע ׂשּו והם יחׁשּו. לא הּימים ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכל
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דוויק ׁש א וּ ל חיּ ים  להג "ר  ׁש נּ תן (בּ הסכּ מה ח יּ ים' 'עץ על הגוב "י בּ על לׁש וֹ ן 
הזּ הר , ספר  וחכמת נס ּת ר  לוֹ מד ׁש אינוֹ  מי ׁש למה'): 'איפה ספר וּ  על זצ"ל
כּ י לבּ וֹ , על בּ העלוֹ תוֹ  ח דּ וּ דין , ח דּ וּ דין יעשׂ ה וּ ב שׂ ר וֹ  שׂ ער וֹ תיו ּת סמרנה
בּ עצמ וֹ  הוּ א וההרגוֹ ת, הּמ ׁש יס וֹ ת והּמ לחמוֹ ת, הגּ זרוֹ ת דּ ישׂ ראל, ענ יּ וּ תא
וההרוּ ג וׁש פלוּ תוֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ ב וֹ  העני מעלה ׁש ל וּ בּ ּפ ּמ ליא לזה . גּ וֹ רם
הכּ ּפ וּ רים  יוֹ ם גּ ם א ׁש ר  לחברוֹ . אדם  ׁש בּ ין חטאים נקרא זה  וכל הריגתוֹ , על
את  יתבּ עוּ  היּ וֹ ם  כּ ן וּ כמ וֹ  והּת וֹ כחה . ה דּ ין  מיּ וֹ ם לנוּ  אוֹ י  עליהם מכּפ ר אין
י שׂ ראל  לה צּ לת כּ לוּ ם עשׂ וּ  ׁש לּ א על יׁש יבוֹ ת וראׁש י רבּ נים האדמ וֹ רי"ם כּ ל

חזל, ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  אט וֹ ם, איכהמּפ צצת  מד"ר  סח, רמז, ׁש וֹ פטים ילקוּ ט נה, (ׁש בּ ת 
כ"ה) בּ מכּת ב  חיּ ים חפץ ועיּ ן ו ׁש לוֹ ם נב. חס ויּת בע הוּ א, בּ נפ ׁש וֹ  כּ י לדעת  עליו , 

וּ מתקבּ ץ מצוה, עוֹ שׂ י עם נמנה מי  האמת  את מג לּ ה ה ּק דוֹ ׁש  והזּ הר  זה. על
אלי לּה ' מי הּק דוֹ ׁש ואוֹ מר  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן הרבּ י ׁש לּ ּמ דנוּ  וּ כמ וֹ  

בּ ניצוֹ צי החיד"א וּ מפר ׁש  הּמ ן", לאוֹ כלי אלּ א  ּת וֹ רה נּת נה "לא בּ מכילּת א
בּ ׁש לּ ח ּפ ר ׁש ת  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  על ע"באוֹ רוֹ ת ס"ב לאוֹ תם )[ז ](דּ ף דּ וקא ּפ ר וּ ׁש , , 

ּכל  לתּקּון אּלא יהיה  לא הּזה ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשהּלּמּוד
ולא  יחׁשבּו, אחד ּכאיׁש ּכּלם ּכן ועל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻי ׂשראל.
ּבׁשביל  אּלא עצמֹו, ּבׁשביל  אחד ׁשּום  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָיעׂשה
אחר  מ ּיד יתחילּו: זה  ּובסדר יׂשראל . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכל
אׁשר  אחד ּבמקֹום  אחד יׁשב ׁשחרית  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּתפ ּלת
ּבֹוא  עד לֹו קבּוע ׁשעּור ילמד וׁשם לזה  ְְִִֶַַַַָָָה ּוכן
ׁשהּוא  ּומּמקֹום  עצמֹו, ה ּספר מ ּמּנּו ויּקח ְְִִִֵֶֶֶַַַָב'
ויּקח הּׁשלי ׁשי ּבֹוא עד יתחיל , ׁשם ְְְְִִִִֵַַַַַָמסּים 
ה ּכֹוכבים, צאת עד וילכּו יּקיפּו וכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָמ ּמּנּו.
יהא  ל ּמּוד ֹו ּבׁשעת אחד וכל ּביֹומ ֹו. יֹום ְְְְְִִֵֶַַָָּדבר
ּבׁשּום  להפסיק יּוכל ׁשּלא י"ח, ּכמתּפּלל  ְְְְְִִִֵֶַַַֹּדינ ֹו
עד ל ּמּודֹו יס ּים ולא  ׁשּבעֹולם. הפסק ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמין
קֹול  יּפסק  לא  אחד  ׁשרגע ּבאפן הב', ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּיתחיל 
ּתּקּונים  הּזֹוהר, ספר הּוא והּלּמּוד ְִִִֵֶַַַַָה ּתֹורה.
ּכל  ׁשבּוע  ּבכל לֹומדים  ונמצינ ּו - חד ׁש ְְְְְִִֵַַָָָָָוזֹוהר
ּגזר ֹות ּכל  לב ּטל  ּבזה ה' ּבחר ּכי ידענ ּו וזה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה.
הּגזרה אל לח ֹומה להי ֹות ּובפרט ְְְְִִֵֶַָָָָק ׁשֹות,

ו ׁשל ֹום. חס ְַַָָָה ּקׁשה 

הּדבר  את  יׂשראל  חכמי  י ׁשליכּו אל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָועּתה
חילי איּׁשר אלמלא אני ּכי ּגום, אחרי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה ּזה 
ּכבֹוד אבל מקֹום. ּבכל זה  ּדבר קֹובע ְְֲִִֵֶַָָָָָָהייתי
לזכּות, לֹו ויהיה  ה ּזאת העצה  את יּקח ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּתֹורת ֹו

אחד וכל  יׂשראל, לכל לטֹובה ּכמֹוה אין ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָּכי
קׁשה ּדבר לא ּכי לע ׂשֹותֹו, יּוכל  הּוא ּבמקֹומ ֹו ְֲִִֶַַָָָֹ

וע ֹוד לקל, ּתֹודה  ּבזה מצליחים  ואנחנּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָּכלל .
ה ּזה , הּלּמּוד ּבענין ונאים  רּבים סדרים  ְְְְִִִִִֶַַַַָָָלנּו

עכ"ל.
בראשית פרשת הקדוש זוהר כ"חועיין (דף

ווי,ע "א ) ואומר צועק יוחאי בר שמעון שרבי
עיינין  וסתימים ליבא אטימין דאינון לעלמא

דאורייתא  ברזא מסתכלין ולא וכו'...דלא
רבנו למשה ולא בגלות  לשכינה עוזרים 

עמה בגלותא שנמצא איתמר ובגינה  וכו'... ,
כולהו  אלא עזר מצא לא ולאדם  בתראה ,

פירש, מלך ובמקדש עיי"ש , (הובאכנגדו,

מדבש) תלמידי,במתוק מצא  לא שהקב "ה
כולם אלא בגלות , למשה עזר שיהיו  חכמים
שאינם לפי כנגדו, הם כאלו  נחשבים
לתיקון  לסייע  התורה בסודות  עוסקים

עיי"ש.השכינה עכ"ל,

הקדוש ז. הזוהר לשון ס"בוזה דף בשלח (ח "ב 

:ע"ב)
יהב  לא עד חזי, ּתא  אמר, ׁשמעֹון ְִִִֵַַַָָָָָרּבי
אבחין  לי ׂשראל, אֹורייתא ה ּוא ברי ְְְְְְִִִֵַַָָָֻקדׁשא
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חּייבּיא  אי ּנּון ּובין מהימנ ּותא, ּבני אי ּנּון ְְְִִֵֵֵֵַַָָָּבין 
קיימין  ולא מהימנּותא, ּבני איּנּון ְְְְְְִִֵֵַָָָדלאו
ּכמה ּבּמן. לֹון. אבחין  ּובּמה  ְְְְִֶַַַַָָָּבאֹורייתא.
דאיּנּון  ּדא ׁשּתכחּו איּנּון  וכל אנ ּסּנּו. ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָדא ּתמר
הּוא, ברי קדׁשא לי ּה רׁשים מהימנ ּותא, ְְְְְִִֵֵֵָָָֻּבני
אמר  דאּת ּכמה  דחס"ד, ּדכתרא  ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָּברׁשימּו
וכל  אנּסּנּו. למען ּדא ועל  לחס ּדֹו, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָהמיחלים
אעּדי מהימנּותא, בני מ ׁשּתּכחי  ּדלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָאי ּנּון
ואמר, אכריז ּומנא דא. ע ּלאה כתרא ְְְְִִִִַַַָָָָָָָמ ּנייהּו

יג) לא (משלי ּדא ּכל  ועם תחסר. רׁשעים ְְְִִֶֶֶַָָָֹּובטן
החסיר. לא  והּממעיט הּמרּבה  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹהעּדיף

י ׂשראל  אׁשּתלימ ּו ׁשעתא ּבהה ּוא  ְְְְֲִִִֵַַָָָָּתאנא,
דאֹוקימנא, ּכמה  דלעי ּלא, ּכגוונא ְְְְְְְִִֵַַָָָָָלתּתא,

טו)ּדכּתיב , ׁשּתים (שמות ו ׁשם אילמה וּיבֹואּו ְְְִִִֵֵַָָָ
וגו '. ּתמרים  וׁשבעים  מים עינ ֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָע ׂשרה 
ּתחּומין, ּבתריסר קּדיׁשא, אילנא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָואתּתּקף 
ּבׁשבעין  ואת ּתּקף עלמא. סטרי ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּבארּבע

דלעיּלא. כגוונא וכּלא ְְְְְִִֵַַָָָֹענפין,
קּדיׁשא, ט ּלא נטיף ׁשעתא, ְֲִִִַַַַָָָָּבההיא
ּדזעיר  לריׁשיּה ּומליא  סתימאה , ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָמעּתיקא
טּלא  ּומהה ּוא ׁשמים. ּדאקרי אתר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאנּפין,
מנא  ונחית נגיד הוה ק ּדיׁשא , עּלאה  ְְִִִִִַָָָָָָָָָָדנהֹורא
ּגלידין  מתּפרׁש הוה נחית, הוה  וכד ְְְְְִִִִַַַָָָָָָלתּתא.
ּדק דכּתיב  ה ּוא הדא לת ּתא. ואקרי ׁש ְְְְְִִִִִַַַָָָּגלידין,

הארץ. על ְֶַַָָּכּכפֹור
ולקטי , נפקי מהימנ ּותא, ּבני  איּנּון  ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָּכל
מנא, וההּוא עלי ּה. קּדי ׁשא ׁשמא ְְְְִֵַַָָָָָָָּומברכאן
דעדן, ּדגנ ּתא ּבּוסמין ּדכל ריחין  סליק ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָהוה 
ׁשויּה לתּתא. ונחית אתמׁש בי ּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָּדהא
טעים  הכי  בעי, דאיה ּו טעמא ּבכל  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלקמיּה,

עּלאה . ק ּדיׁשא  למלּכא ּומבר ְְְִִֵֵַַָָָָָליּה,
וידע מסּתּכל והוה  ּבמע ֹוי, מת ּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּוכדין
ּדא  ועל ע ּלאה, בחכמה ואס ּתכי ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלעי ּלא,
מהימנּותא, ּבני  הוֹו ואּלין ּדעה. ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָֹאקרּון
ב ּה, לאסּתּכלא אֹורייתא אתיהיבת ְְְְְְְִִִַַַָָָּולהֹון

ארחהא. ְְְִַָָָּולמנּדע 
מה מהימנּותא, בני אׁשּתכחּו ּדלא  ְְְְְְְִִֵֵַָָָואיּנּון

ּבהּו, יא )כתיב  מאי(במדבר ולקט ּו. העם  ׁשט ּו ְְְְִָָָָָ
ּדלא  ּבגין לגרמייה ּו, נס ּבי הו ֹו ׁשטּותא ְְְְְְְֲִֵַַַָָָׁשטּו.
וטחנּו ּבה ּו. כתיב  מה מהימנּותא. ּבני ְְְְְְֲֲִֵֵַָָהו ֹו

אטרח מאן וג ֹו'. בּמדֹוכה דכּו אֹו (דףברחים  ְְְִֵַַַַָָָָ

ע "א ) ּבניס"ג הוֹו לא דאיּנּון אּלא האי. ּכל ְְֲִֵֶַָָָלֹון
ְְֵָמהימנּותא.

ביּה מהימני ּדלא איּנּון ּדא, ְְְְְִֵֵֵַָָָּכגוונא 
לאסּתּכלא  בעאן לא הּוא, ברי ְְְְְְִִַָָָָָּבקּודׁשא
כל  גרמייה ּו לאטרחא ּבעאן ואי ּנּון ְְְְְְְְִַַַָָָָָבארחֹוי,
לא  ּדלמא ולילי , יממא מזֹונא, בתר ְְְְִֵֵַָָָָָָָי ֹומא
לֹון  ּגרים מאן דנהמא. פ ּתא  ּבידייה ּו ְְֲִִִִַַָָָָָסליק
אֹוף  מהימנ ּותא. ּבני איּנּון ּדלאו ּבגין ְְְְְִִֵֵַָָהאי.
בׁשּטּותא  ׁשטּו ולקטּו, העם ׁשט ּו ְְְִָָָָָָָָהכא,
הּוא  הדא  עליּה, לאטרחא ּובעאן ְְְְְְֵַַַָָָָָָדגרמייהּו,
ּדא, טרחא ּכל  ּבתר ברחים. וטחנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָדכ ּתיב,
טעמ ֹו והיה  דכּתיב א ּלא ּבידייהּו, סליק ְְְְִִִִֶַַָָָָָלא
לֹון  ּגרים מאן יּתיר. ולא הּׁשמן. ל ׁשד ְְְִִֶַַַַַָָָָּכטעם 

מהימנּותא.הא  ּבני  הוֹו ּדלא ּבגין י , ְְְְְֲִֵֵַָָ
איּכא  הּׁשמן. ל ׁשד מאי  יֹוסי, רּבי  ְִִִֵֶַַַָָָָאמר
ואיּכא  ּכתרּגּומ ֹו. ּבמ ׁשחא, ּדליׁש ְְְְְְְְִִִֵַַָָדאמרי,
אֹוף  גוונין, לכּמה אתחזר ה ּׁשד מה ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָדאמרי,
אמר, יהּודה  רּבי גוונין. לכּמה  אתחזר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָמנא,

דמׁשחא. יניקא ה ּׁשמן , ְְְְִִֶַַָָָל ׁשד
וכי לקטּו. אכלֹו לפי  איׁש אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָרּבי
ּדאכיל  ּומאן קמעא , לקיט  קמעא, ּדאכיל  ְְְְִִִִִַָָָָָָמאן
העּדיף  לא כתיב והא יּתיר, לקיט ְְְִִִִִֶַַָָֹי ּתיר,
לפּום  אּלא החסיר. לא והּממעיט ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹה ּמרּבה
ּדהוה מאן אכל ֹו, מ ׁשמע לקטין. ּדאכלין ְְְְְְֲִִִַַַַָָָאי ּנּון

אכילתֹו. כתיב לא כ ּובגיני ליּה, ְְֲִִִִֵֵָָָָאכיל 
אֹו ּבעבּדא , נׁש ּבר אחיד מיירי . קא ְְְִֵַַַָָָָָמאי 
חבריּה, אתא דילי ּה. ּדהּוא ואמר ְְְְִֵֵַַָָָָָָּבאמתא,
לקמיּה קריבּו הּוא. דילי עבּדא האי  ְְְְִִִֵַַַַָָואמר,
,ּבבית נפׁשאן ּכּמה  ל ֹון אמר לדינא, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּדמׁשה
.וכ ּכ אמר ּדדין, ּבביתי ּה נפ ׁשאן ְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוכּמה 
מחר, לקטּו מ ׁשה , לֹון אמר ׁשעתא ְֲֶַַַָָָָָָֹוהה ּוא 
נפקּו למחר, לגּבאי. ייתי מ ּנייכּו חד ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוכל 
מנא, קמיּה ׁשוויין מׁשה , קמי ואתיין ְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹולקטּו,
אׁשּכח ּדדין, עבּדא ההּוא  אי ליּה. מדיד ְְְִִֵֵַַַַָָָָהוה 
חד ּדהא מנא. ּבהאי דעבּדא, ע ֹומרא ְְְְְַַַַָָָָָההּוא
לדין, מדיד מּביתיּה. ונפׁש נפ ׁש לכל  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָע ֹומרא
דעבּדא, מיכלא  ההּוא חסרא, ְְְְְְְִֵַַַַָָָואׁשּתכח 
נפׁש לכל  ע ֹומרא וחד  דיליּה, מנא ְְְְִֵֶֶַַָָָָּבההּוא
הדא  הּוא, דדין עבּדא אמר מּביתיּה. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָונפ ׁש
עמר  ּוכתיב לקטּו אכל ֹו לפי  איׁש דכתיב ְְְְִִִִִֶָָָֹה ּוא

נפ ׁשתיכם. מסּפר ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלּגלּגלת

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר יט

הקודש לשון  תרגום

נתן  ׁשּלא עד ראה , ּבא אמר, ׁשמע ֹון ְְִִֵֶַַַַָָֹֹרּבי
ּבין  הבחין ליׂשראל, ּתֹורה  הּוא ּברּו ְְְִִִֵֵַָָָָה ּקדֹוׁש
רׁשעים  אֹותם לבין האמּונה ּבני  ְְְֱִֵֵָָָָָאֹותם
ּבּתֹורה . ע ֹומדים ולא  אמ ּונה ּבני  ְְְֱִֵֵֶַָָָֹׁשאינם 
אנּסּנּו. ׁשּנאמר ּכמ ֹו ּבּמן , ּבהם? הבחין ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָּובּמה 
רׁשם  האמ ּונה , ּבני ׁשהם  ׁשּנמצאּו א ֹותם ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָוכל 
ּכתר  ׁשל  ּברׁשם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֶֶֶֶַָָָָֹאֹותם
ועל  לחסּדֹו, המיחלים ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַהחס"ד,
ּבני נמצא ּו ׁשּלא אֹותם  וכל  אנ ּסּנּו. למען ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹזה
והּמן  הּזה, העליֹון הּכתר מהם העביר ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמ ּונה,
ּכל  ועם  ּתחסר. רׁשעים  ּובטן ואמר, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָהכריז 
החסיר. לא וה ּממעיט  ה ּמרּבה הע ּדיף לא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹֹזה,

למ ּטה י ׂשראל  נׁשלמּו ההיא ּבּׁשעה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָׁשנינ ּו,
ׁשּכתּוב  ׁשּבארנ ּו, ּכמֹו מעלה, ׁשל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָֻּכדגמא

טו) ע ׂשרה(שמות ׁשּתים ו ׁשם אילמה ְְְִֵֵֵֶַָָָֹו ּיבא ּו
והתחּזק וג ֹו'. ּתמרים וׁשבעים  מים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹעינת
ּתחּומים, ע ׂשר ּבׁשנים  ה ּקדֹוׁש ְְִִִֵַָָָָָהאילן
ּבׁשבעים  והתחּזק העֹולם , צדדי  ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבארּבעה 

מעלה . ׁשל ּכּדגמא וה ּכל ְְְֲִֶַַַָָָֹֻענפים,

מהע ּתיק קד ֹוׁש טל  נטף ׁשעה ְִֵַַַָָָָָָּבאֹותּה
אנּפין, זעיר ׁשל  ראׁשֹו את ּומּלא  ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹה ּנס ּתר,
אֹור  ׁשל  טל ּומאֹות ֹו ׁשמים . ׁשּנקרא ְִִֵֶֶַַָָָמקֹום 
למּטה , מן ויֹורד ׁשֹופע  היה קדֹוׁש ְְְֵֵֶַַָָָָָעלי ֹון
ּגלידים, ּגלידים נפרד היה י ֹורד, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָּוכׁשהיה
על  ּכּכפר ּדק ׁשּכת ּוב זהּו למ ּטה. ְְְְִֶֶַַַַָָָֹונקרׁש

ֶָָהארץ.

ולֹוקטים, י ֹוצאים אמּונה ּבני  אֹותם  ְְְְֱִִֵָָָּכל
מן  ואֹות ֹו הּקדֹוׁש, ה ּׁשם את  עליו ְְְִֵֶַַָָָָָּומברכים
ּגן  ׁשל  הּבׂשמים ּכל ׁשל ריח ֹות  מעלה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהיה
אֹות ֹו ׂשם למ ּטה. וירד נמ ׁש מּמּנּו ׁשהרי  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדן,
אֹותֹו, טֹועם היה - ׁשרצה  טעם ּובכל  ְְֵֶַַָָָָָָָלפניו ,

הּקד ֹוׁש.  הּמל את  ְֵֶֶֶַַָָּומבר

ויֹודע מסּתּכל והיה  ּבמעיו, מת ּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָואז 
זה ועל  העליֹונה , ּבחכמה ּומסּתּכל ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה ,
אמּונה , ּבני  היּו ואּלה ּדעה . ּדֹור נקרא ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָהיה
ּדרכיה . ולדעת ּבּה להס ּתּכל  ּתֹורה נּתנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָולהם

ּכתּוב  מה  אמּונה , ּבני נמצא ּו ׁשּלא ְְְְֱִֵֶַָָָֹואֹותם 
יב)ּבהם? ּזה(במדבר מה ולקטּו. העם ׁשטּו ְְֶֶַָָָָָ

מ ּׁשּום  לעצמם, לֹוקחים היּו ׁשטּות ְְְְִִַָָָׁשטּו?

וטחנּו ּבהם? ּכתּוב  מה אמּונה . ּבני היּו ְְֱֲֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
אֹותם  הטריח מי וג ֹו'. ּבּמדכה  דכּו אֹו ְְְִִִִֵַַַָָָָֹברחים 

אמּונה . ּבני  היּו לא ׁשהם אּלא זה? ְְֱֵֵֶֶֶָָָָֹלכל

ּברּו ּבּקדֹוׁש מאמינים ׁשּלא  אֹותם זה ְֲִִֶֶַַָָָֹּכמֹו
רֹוצים  והם ּבדרכיו , להסּתּכל רֹוצים  לא ְְְְִִִִֵֵַָָֹה ּוא,

ע את יֹום להטריח מז ֹון אחר יֹום ּכל צמם ְְְִֶַַַַַָָָ
גרם  מי  לחם. ּפת בידם יעלה לא  א ּולי ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹולילה,
אף  אמּונה . ּבני ׁשאינם  מּׁשּום  זה ? את ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָלהם
עצמם, ׁשל  ּבּׁשטּות ׁשטּו - ולקטּו ׁשטּו ְְְְֶַַָָָָָּכאן,
וטחנּו ׁשּכתּוב זהּו עליו. להטריח ְְְְֲִִֶֶַַָָָָורֹוצים 
עלה לא הּזֹו הּטרחה ּכל  אחר ְִִֵַַַַַָָָָָֹברחים .
לׁשד ּכטעם  טעמֹו והיה ׁשּכתּוב אּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָבידיהם,
מ ּׁשּום  זה? את להם גרם  מי יֹותר. ולא  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹה ּׁשמן,

אמּונה . ּבני  היּו ְֱֵֶָָֹׁשּלא

יׁש הּׁשמן? לׁשד ּזה מה  יֹוסי , רּבי ְִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
ויׁש ּכתרּגּומֹו. ּבׁשמן נּלֹוׁש ׁשהיה  ְְְְְִִֵֶֶֶַָָאֹומרים ,
אף  גונים , לכּמה מתהּפ הּׁשד מה ְְְְִִִֵַַַַָָָָאֹומרים ,
אמר, יהּודה  רּבי  גונים. לכּמה מתהּפ ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָה ּמן

הּׁשמן. יניקת - ה ּׁשמן ְְִֶֶֶַַַַָל ׁשד

וכי - לקטּו אכל ֹו לפי איׁש אמר, יצחק ְְְְִִִִִַַָָָָָרּבי
י ֹותר  ׁשאֹוכל ּומי מעט , ל ֹוקט מעט ׁשאֹוכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַמי
הּמרּבה הע ּדיף לא ּכתּוב והרי  יֹותר? ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלֹוקט
אֹותם  לפי  אּלא  החסיר? לא ְְְְִִִֶֶַַָָֹוהּממעיט
ׁשהיה מי - אכלֹו מ ׁשמע לֹוקטים. ְְְְִִִֶֶַָָָָׁשאֹוכלים,

אכילתֹו. כת ּוב לא  ּכ ּומ ּׁשּום  אֹותֹו. ֲִִֵָָָֹאֹוכל

ּבאמה א ֹו ּבעבד אדם אחז אֹומר? ּזה ְְֵֶֶֶַַָָָָָמה
זה עבד ואמר: חבר ֹו ּבא ׁשּלֹו. ׁשה ּוא ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָואמר
להם: אמר לדין. מׁשה לפני קרבּו ׁשּלי ! ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹה ּוא
ׁשל  ּבביתֹו נפׁשֹות וכּמה  ,ּבבית נפׁשֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָָּכּמה
להם  אמר ׁשעה וא ֹותּה .וכ ּכ אמר ְְֶֶַַָָָָָָָָזה?
למחר  אלי. יבא  אחד  וכל מחר, לקטּו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמ ׁשה :
את לפניו ׂשמּו מ ׁשה . לפני ּובאּו ולקט ּו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָָֹיצאּו
זה ׁשל עבד אֹות ֹו אם א ֹותֹו. מ ֹודד והיה ְִֵֶֶֶֶַָָָה ּמן,
ה ּזה , ּבּמן העבד ׁשל העמר אֹותֹו את מצא -ֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מדד מ ּביתֹו. ונפׁש נפ ׁש לכל  אחד עמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי 
ּבּמן  העבד מאכל  אֹותֹו חסר ונמצא  - ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָלזה
אמר  מ ּביתֹו. ונפׁש נפׁש לכל אחד ועמר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלֹו,
איׁש ׁשּכתּוב זהּו הּוא! זה  ׁשל העבד ִֶֶֶֶֶֶַָָָּופסק:
מס ּפר  לּגלּגלת עמר וכתּוב לקטּו. אכלֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֻלפי

ְֵֶַֹנפ ׁשתיכם.



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  יח

חּייבּיא  אי ּנּון ּובין מהימנ ּותא, ּבני אי ּנּון ְְְִִֵֵֵֵַַָָָּבין 
קיימין  ולא מהימנּותא, ּבני איּנּון ְְְְְְִִֵֵַָָָדלאו
ּכמה ּבּמן. לֹון. אבחין  ּובּמה  ְְְְִֶַַַַָָָּבאֹורייתא.
דאיּנּון  ּדא ׁשּתכחּו איּנּון  וכל אנ ּסּנּו. ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָדא ּתמר
הּוא, ברי קדׁשא לי ּה רׁשים מהימנ ּותא, ְְְְְִִֵֵֵָָָֻּבני
אמר  דאּת ּכמה  דחס"ד, ּדכתרא  ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָּברׁשימּו
וכל  אנּסּנּו. למען ּדא ועל  לחס ּדֹו, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָהמיחלים
אעּדי מהימנּותא, בני מ ׁשּתּכחי  ּדלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָאי ּנּון
ואמר, אכריז ּומנא דא. ע ּלאה כתרא ְְְְִִִִַַַָָָָָָָמ ּנייהּו

יג) לא (משלי ּדא ּכל  ועם תחסר. רׁשעים ְְְִִֶֶֶַָָָֹּובטן
החסיר. לא  והּממעיט הּמרּבה  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹהעּדיף

י ׂשראל  אׁשּתלימ ּו ׁשעתא ּבהה ּוא  ְְְְֲִִִֵַַָָָָּתאנא,
דאֹוקימנא, ּכמה  דלעי ּלא, ּכגוונא ְְְְְְְִִֵַַָָָָָלתּתא,

טו)ּדכּתיב , ׁשּתים (שמות ו ׁשם אילמה וּיבֹואּו ְְְִִִֵֵַָָָ
וגו '. ּתמרים  וׁשבעים  מים עינ ֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָע ׂשרה 
ּתחּומין, ּבתריסר קּדיׁשא, אילנא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָואתּתּקף 
ּבׁשבעין  ואת ּתּקף עלמא. סטרי ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּבארּבע

דלעיּלא. כגוונא וכּלא ְְְְְִִֵַַָָָֹענפין,
קּדיׁשא, ט ּלא נטיף ׁשעתא, ְֲִִִַַַַָָָָּבההיא
ּדזעיר  לריׁשיּה ּומליא  סתימאה , ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָמעּתיקא
טּלא  ּומהה ּוא ׁשמים. ּדאקרי אתר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאנּפין,
מנא  ונחית נגיד הוה ק ּדיׁשא , עּלאה  ְְִִִִִַָָָָָָָָָָדנהֹורא
ּגלידין  מתּפרׁש הוה נחית, הוה  וכד ְְְְְִִִִַַַָָָָָָלתּתא.
ּדק דכּתיב  ה ּוא הדא לת ּתא. ואקרי ׁש ְְְְְִִִִִַַַָָָּגלידין,

הארץ. על ְֶַַָָּכּכפֹור
ולקטי , נפקי מהימנ ּותא, ּבני  איּנּון  ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָּכל
מנא, וההּוא עלי ּה. קּדי ׁשא ׁשמא ְְְְִֵַַָָָָָָָּומברכאן
דעדן, ּדגנ ּתא ּבּוסמין ּדכל ריחין  סליק ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָהוה 
ׁשויּה לתּתא. ונחית אתמׁש בי ּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָּדהא
טעים  הכי  בעי, דאיה ּו טעמא ּבכל  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלקמיּה,

עּלאה . ק ּדיׁשא  למלּכא ּומבר ְְְִִֵֵַַָָָָָליּה,
וידע מסּתּכל והוה  ּבמע ֹוי, מת ּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּוכדין
ּדא  ועל ע ּלאה, בחכמה ואס ּתכי ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלעי ּלא,
מהימנּותא, ּבני  הוֹו ואּלין ּדעה. ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָֹאקרּון
ב ּה, לאסּתּכלא אֹורייתא אתיהיבת ְְְְְְְִִִַַַָָָּולהֹון

ארחהא. ְְְִַָָָּולמנּדע 
מה מהימנּותא, בני אׁשּתכחּו ּדלא  ְְְְְְְִִֵֵַָָָואיּנּון

ּבהּו, יא )כתיב  מאי(במדבר ולקט ּו. העם  ׁשט ּו ְְְְִָָָָָ
ּדלא  ּבגין לגרמייה ּו, נס ּבי הו ֹו ׁשטּותא ְְְְְְְֲִֵַַַָָָׁשטּו.
וטחנּו ּבה ּו. כתיב  מה מהימנּותא. ּבני ְְְְְְֲֲִֵֵַָָהו ֹו

אטרח מאן וג ֹו'. בּמדֹוכה דכּו אֹו (דףברחים  ְְְִֵַַַַָָָָ

ע "א ) ּבניס"ג הוֹו לא דאיּנּון אּלא האי. ּכל ְְֲִֵֶַָָָלֹון
ְְֵָמהימנּותא.

ביּה מהימני ּדלא איּנּון ּדא, ְְְְְִֵֵֵַָָָּכגוונא 
לאסּתּכלא  בעאן לא הּוא, ברי ְְְְְְִִַָָָָָּבקּודׁשא
כל  גרמייה ּו לאטרחא ּבעאן ואי ּנּון ְְְְְְְְִַַַָָָָָבארחֹוי,
לא  ּדלמא ולילי , יממא מזֹונא, בתר ְְְְִֵֵַָָָָָָָי ֹומא
לֹון  ּגרים מאן דנהמא. פ ּתא  ּבידייה ּו ְְֲִִִִַַָָָָָסליק
אֹוף  מהימנ ּותא. ּבני איּנּון ּדלאו ּבגין ְְְְְִִֵֵַָָהאי.
בׁשּטּותא  ׁשטּו ולקטּו, העם ׁשט ּו ְְְִָָָָָָָָהכא,
הּוא  הדא  עליּה, לאטרחא ּובעאן ְְְְְְֵַַַָָָָָָדגרמייהּו,
ּדא, טרחא ּכל  ּבתר ברחים. וטחנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָדכ ּתיב,
טעמ ֹו והיה  דכּתיב א ּלא ּבידייהּו, סליק ְְְְִִִִֶַַָָָָָלא
לֹון  ּגרים מאן יּתיר. ולא הּׁשמן. ל ׁשד ְְְִִֶַַַַַָָָָּכטעם 

מהימנּותא.הא  ּבני  הוֹו ּדלא ּבגין י , ְְְְְֲִֵֵַָָ
איּכא  הּׁשמן. ל ׁשד מאי  יֹוסי, רּבי  ְִִִֵֶַַַָָָָאמר
ואיּכא  ּכתרּגּומ ֹו. ּבמ ׁשחא, ּדליׁש ְְְְְְְְִִִֵַַָָדאמרי,
אֹוף  גוונין, לכּמה אתחזר ה ּׁשד מה ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָדאמרי,
אמר, יהּודה  רּבי גוונין. לכּמה  אתחזר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָמנא,

דמׁשחא. יניקא ה ּׁשמן , ְְְְִִֶַַָָָל ׁשד
וכי לקטּו. אכלֹו לפי  איׁש אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָרּבי
ּדאכיל  ּומאן קמעא , לקיט  קמעא, ּדאכיל  ְְְְִִִִִַָָָָָָמאן
העּדיף  לא כתיב והא יּתיר, לקיט ְְְִִִִִֶַַָָֹי ּתיר,
לפּום  אּלא החסיר. לא והּממעיט ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹה ּמרּבה
ּדהוה מאן אכל ֹו, מ ׁשמע לקטין. ּדאכלין ְְְְְְֲִִִַַַַָָָאי ּנּון

אכילתֹו. כתיב לא כ ּובגיני ליּה, ְְֲִִִִֵֵָָָָאכיל 
אֹו ּבעבּדא , נׁש ּבר אחיד מיירי . קא ְְְִֵַַַָָָָָמאי 
חבריּה, אתא דילי ּה. ּדהּוא ואמר ְְְְִֵֵַַָָָָָָּבאמתא,
לקמיּה קריבּו הּוא. דילי עבּדא האי  ְְְְִִִֵַַַַָָואמר,
,ּבבית נפׁשאן ּכּמה  ל ֹון אמר לדינא, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּדמׁשה
.וכ ּכ אמר ּדדין, ּבביתי ּה נפ ׁשאן ְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוכּמה 
מחר, לקטּו מ ׁשה , לֹון אמר ׁשעתא ְֲֶַַַָָָָָָֹוהה ּוא 
נפקּו למחר, לגּבאי. ייתי מ ּנייכּו חד ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוכל 
מנא, קמיּה ׁשוויין מׁשה , קמי ואתיין ְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹולקטּו,
אׁשּכח ּדדין, עבּדא ההּוא  אי ליּה. מדיד ְְְִִֵֵַַַַָָָָהוה 
חד ּדהא מנא. ּבהאי דעבּדא, ע ֹומרא ְְְְְַַַַָָָָָההּוא
לדין, מדיד מּביתיּה. ונפׁש נפ ׁש לכל  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָע ֹומרא
דעבּדא, מיכלא  ההּוא חסרא, ְְְְְְְִֵַַַַָָָואׁשּתכח 
נפׁש לכל  ע ֹומרא וחד  דיליּה, מנא ְְְְִֵֶֶַַָָָָּבההּוא
הדא  הּוא, דדין עבּדא אמר מּביתיּה. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָונפ ׁש
עמר  ּוכתיב לקטּו אכל ֹו לפי  איׁש דכתיב ְְְְִִִִִֶָָָֹה ּוא

נפ ׁשתיכם. מסּפר ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלּגלּגלת
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הקודש לשון  תרגום

נתן  ׁשּלא עד ראה , ּבא אמר, ׁשמע ֹון ְְִִֵֶַַַַָָֹֹרּבי
ּבין  הבחין ליׂשראל, ּתֹורה  הּוא ּברּו ְְְִִִֵֵַָָָָה ּקדֹוׁש
רׁשעים  אֹותם לבין האמּונה ּבני  ְְְֱִֵֵָָָָָאֹותם
ּבּתֹורה . ע ֹומדים ולא  אמ ּונה ּבני  ְְְֱִֵֵֶַָָָֹׁשאינם 
אנּסּנּו. ׁשּנאמר ּכמ ֹו ּבּמן , ּבהם? הבחין ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָּובּמה 
רׁשם  האמ ּונה , ּבני ׁשהם  ׁשּנמצאּו א ֹותם ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָוכל 
ּכתר  ׁשל  ּברׁשם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֶֶֶֶַָָָָֹאֹותם
ועל  לחסּדֹו, המיחלים ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַהחס"ד,
ּבני נמצא ּו ׁשּלא אֹותם  וכל  אנ ּסּנּו. למען ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹזה
והּמן  הּזה, העליֹון הּכתר מהם העביר ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמ ּונה,
ּכל  ועם  ּתחסר. רׁשעים  ּובטן ואמר, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָהכריז 
החסיר. לא וה ּממעיט  ה ּמרּבה הע ּדיף לא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹֹזה,

למ ּטה י ׂשראל  נׁשלמּו ההיא ּבּׁשעה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָׁשנינ ּו,
ׁשּכתּוב  ׁשּבארנ ּו, ּכמֹו מעלה, ׁשל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָֻּכדגמא

טו) ע ׂשרה(שמות ׁשּתים ו ׁשם אילמה ְְְִֵֵֵֶַָָָֹו ּיבא ּו
והתחּזק וג ֹו'. ּתמרים וׁשבעים  מים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹעינת
ּתחּומים, ע ׂשר ּבׁשנים  ה ּקדֹוׁש ְְִִִֵַָָָָָהאילן
ּבׁשבעים  והתחּזק העֹולם , צדדי  ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבארּבעה 

מעלה . ׁשל ּכּדגמא וה ּכל ְְְֲִֶַַַָָָֹֻענפים,

מהע ּתיק קד ֹוׁש טל  נטף ׁשעה ְִֵַַַָָָָָָּבאֹותּה
אנּפין, זעיר ׁשל  ראׁשֹו את ּומּלא  ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹה ּנס ּתר,
אֹור  ׁשל  טל ּומאֹות ֹו ׁשמים . ׁשּנקרא ְִִֵֶֶַַָָָמקֹום 
למּטה , מן ויֹורד ׁשֹופע  היה קדֹוׁש ְְְֵֵֶַַָָָָָעלי ֹון
ּגלידים, ּגלידים נפרד היה י ֹורד, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָּוכׁשהיה
על  ּכּכפר ּדק ׁשּכת ּוב זהּו למ ּטה. ְְְְִֶֶַַַַָָָֹונקרׁש

ֶָָהארץ.

ולֹוקטים, י ֹוצאים אמּונה ּבני  אֹותם  ְְְְֱִִֵָָָּכל
מן  ואֹות ֹו הּקדֹוׁש, ה ּׁשם את  עליו ְְְִֵֶַַָָָָָּומברכים
ּגן  ׁשל  הּבׂשמים ּכל ׁשל ריח ֹות  מעלה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהיה
אֹות ֹו ׂשם למ ּטה. וירד נמ ׁש מּמּנּו ׁשהרי  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדן,
אֹותֹו, טֹועם היה - ׁשרצה  טעם ּובכל  ְְֵֶַַָָָָָָָלפניו ,

הּקד ֹוׁש.  הּמל את  ְֵֶֶֶַַָָּומבר

ויֹודע מסּתּכל והיה  ּבמעיו, מת ּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָואז 
זה ועל  העליֹונה , ּבחכמה ּומסּתּכל ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה ,
אמּונה , ּבני  היּו ואּלה ּדעה . ּדֹור נקרא ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָהיה
ּדרכיה . ולדעת ּבּה להס ּתּכל  ּתֹורה נּתנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָולהם

ּכתּוב  מה  אמּונה , ּבני נמצא ּו ׁשּלא ְְְְֱִֵֶַָָָֹואֹותם 
יב)ּבהם? ּזה(במדבר מה ולקטּו. העם ׁשטּו ְְֶֶַָָָָָ

מ ּׁשּום  לעצמם, לֹוקחים היּו ׁשטּות ְְְְִִַָָָׁשטּו?

וטחנּו ּבהם? ּכתּוב  מה אמּונה . ּבני היּו ְְֱֲֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
אֹותם  הטריח מי וג ֹו'. ּבּמדכה  דכּו אֹו ְְְִִִִֵַַַָָָָֹברחים 

אמּונה . ּבני  היּו לא ׁשהם אּלא זה? ְְֱֵֵֶֶֶָָָָֹלכל

ּברּו ּבּקדֹוׁש מאמינים ׁשּלא  אֹותם זה ְֲִִֶֶַַָָָֹּכמֹו
רֹוצים  והם ּבדרכיו , להסּתּכל רֹוצים  לא ְְְְִִִִֵֵַָָֹה ּוא,

ע את יֹום להטריח מז ֹון אחר יֹום ּכל צמם ְְְִֶַַַַַָָָ
גרם  מי  לחם. ּפת בידם יעלה לא  א ּולי ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹולילה,
אף  אמּונה . ּבני ׁשאינם  מּׁשּום  זה ? את ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָלהם
עצמם, ׁשל  ּבּׁשטּות ׁשטּו - ולקטּו ׁשטּו ְְְְֶַַָָָָָּכאן,
וטחנּו ׁשּכתּוב זהּו עליו. להטריח ְְְְֲִִֶֶַַָָָָורֹוצים 
עלה לא הּזֹו הּטרחה ּכל  אחר ְִִֵַַַַַָָָָָֹברחים .
לׁשד ּכטעם  טעמֹו והיה ׁשּכתּוב אּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָבידיהם,
מ ּׁשּום  זה? את להם גרם  מי יֹותר. ולא  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹה ּׁשמן,

אמּונה . ּבני  היּו ְֱֵֶָָֹׁשּלא

יׁש הּׁשמן? לׁשד ּזה מה  יֹוסי , רּבי ְִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
ויׁש ּכתרּגּומֹו. ּבׁשמן נּלֹוׁש ׁשהיה  ְְְְְִִֵֶֶֶַָָאֹומרים ,
אף  גונים , לכּמה מתהּפ הּׁשד מה ְְְְִִִֵַַַַָָָָאֹומרים ,
אמר, יהּודה  רּבי  גונים. לכּמה מתהּפ ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָה ּמן

הּׁשמן. יניקת - ה ּׁשמן ְְִֶֶֶַַַַָל ׁשד

וכי - לקטּו אכל ֹו לפי איׁש אמר, יצחק ְְְְִִִִִַַָָָָָרּבי
י ֹותר  ׁשאֹוכל ּומי מעט , ל ֹוקט מעט ׁשאֹוכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַמי
הּמרּבה הע ּדיף לא ּכתּוב והרי  יֹותר? ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלֹוקט
אֹותם  לפי  אּלא  החסיר? לא ְְְְִִִֶֶַַָָֹוהּממעיט
ׁשהיה מי - אכלֹו מ ׁשמע לֹוקטים. ְְְְִִִֶֶַָָָָׁשאֹוכלים,

אכילתֹו. כת ּוב לא  ּכ ּומ ּׁשּום  אֹותֹו. ֲִִֵָָָֹאֹוכל

ּבאמה א ֹו ּבעבד אדם אחז אֹומר? ּזה ְְֵֶֶֶַַָָָָָמה
זה עבד ואמר: חבר ֹו ּבא ׁשּלֹו. ׁשה ּוא ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָואמר
להם: אמר לדין. מׁשה לפני קרבּו ׁשּלי ! ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹה ּוא
ׁשל  ּבביתֹו נפׁשֹות וכּמה  ,ּבבית נפׁשֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָָּכּמה
להם  אמר ׁשעה וא ֹותּה .וכ ּכ אמר ְְֶֶַַָָָָָָָָזה?
למחר  אלי. יבא  אחד  וכל מחר, לקטּו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמ ׁשה :
את לפניו ׂשמּו מ ׁשה . לפני ּובאּו ולקט ּו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָָֹיצאּו
זה ׁשל עבד אֹות ֹו אם א ֹותֹו. מ ֹודד והיה ְִֵֶֶֶֶַָָָה ּמן,
ה ּזה , ּבּמן העבד ׁשל העמר אֹותֹו את מצא -ֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מדד מ ּביתֹו. ונפׁש נפ ׁש לכל  אחד עמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי 
ּבּמן  העבד מאכל  אֹותֹו חסר ונמצא  - ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָלזה
אמר  מ ּביתֹו. ונפׁש נפׁש לכל אחד ועמר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלֹו,
איׁש ׁשּכתּוב זהּו הּוא! זה  ׁשל העבד ִֶֶֶֶֶֶַָָָּופסק:
מס ּפר  לּגלּגלת עמר וכתּוב לקטּו. אכלֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֻלפי

ְֵֶַֹנפ ׁשתיכם.



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  כ 

ט בּ לי להם נּ ׁש לח כּ מ וֹ  מ וּ כן הּמ ן [את בּ עין  אוֹ ת וֹ  אוֹ כלים כּ מ וֹ ׁש היוּ  ירחא], 
לאפוּ קי הכל, לפקח ר וּ חניּ וּ תוֹ  סג לּ ת בּ וֹ  עמדה ׁש בּ זה המים, מן י וֹ רד ׁש היה

אוֹ תוֹ  דּ מׁש נּ ים  רא וּ ייםאינוּ ן היוּ  ׁש לּ א אלּ וּ  כּ ל וֹ מר  בּ ּמ ד וֹ כה, ודכוּ  בּ רחים ׁש ּט חנוּ  (כּ לוֹ מר  
בּ וֹ ) לטרח צריכים לגרמייהוּ ,והיוּ  ׁש טוּ תא נס בּ י הווּ  ולכן  עכ "ל.(הרמ "ז), , 

בּ ניוכתוּ ב היוּ  ׁש לּ א א לּ וּ  היוּ  גּ ם וכוּ ' לטחוֹ ן הּט רחא ׁש ּמ לּ בד בּ מדרׁש , 
קיימין מהימנוּ תא ולא הזּ וֹ הר  לׁש וֹ ן  – בּ ּת וֹ רה ע וֹ מדים ולא מאמינים (ׁש לּ א 

אין בּ אוֹ רייתא) מה להם,  ּי ׁש הּמ ן את לחּפ שׂ  רח וֹ ק  ללכת צריכים היוּ  , 
הרׁש עים  היוּ  ולכן טירחא, בּ לא בּ יתם ּפ תח  ליד יוֹ רד היה ה צּ דּ יקים כּ ן
האמת  את גּ ילה  והּמ ן קלקלתן, מג לּ ה ׁש היה הּק לוֹ קל' 'לחם לּמ ן  ק וֹ ראים
הוֹ ציא  הּמ ן את אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר מזּ ה, ויוֹ תר  הרׁש ע, ה וּ א וּ מי הצּ דּ יק  ה וּ א מי 
לדעת  הּמ ן הוֹ עיל לא  ולהם לחוּ ץ, הרעים מעשׂ יהם את וגילה ׁש טוּ תם את

הנּ "ל. החיד"א כּ דברי  הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את
זהרמכּ אן לוֹ מד אמת , וּ בתוֹ רת הוּ א  ּבּ רו בּ הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ אמין ׁש ּמ י רוֹ אים 

וזוֹ כה  ּמ ן, טעם בּ זה וּ מרגּ יׁש  ה ּק דוֹ ׁש ה בּ כינה וּ מתדּ בּ ק הּק דוֹ ׁש 
מג לּ ה  עצמ וֹ  זה הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד רוֹ צה ׁש לּ א וּ מי עליּ ה, מ בּ ני להיוֹ ת
ולא  טעם לא בּ ּמ ן  ׁש גּ ם וכנּ ראה  .ית בּ ר הם  ׁש ל אמ וּ נה מבּ ני  ׁש אינוֹ  עליו 
אם  זה, בּ גלגּ וּ ל חזר ואם לנפׁש וֹ , ואוֹ י לוֹ  אוֹ י הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת  להבין זכה

לוֹ . ורפא יׁש וּ ב  אוּ לי ה ּמ דבּ ר , בּ דוֹ ר  ׁש ע וּ ת מה ויתּק ן וירוּ ץ  יּ זכּ ה,
ה ּׁשעֹון על ָ ַ ַ ֵ ַ ְ ִ  ְלהסּתּכל

להנּ צידוּ ע יכוֹ לים ואי ימ"ש , מהיטלער נצלה ישׂ ראל ארץ  אי ל הּס ּפ וּ ר , 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  

מח בּ ררב  בּ על אׁש לג  ליבּ  יהוּ דה רבּ י  הּמ קבּ ל מהגה "צ ׁש מע  לי סּפ ר אחד 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על הּס לּ ם ספר

ׁש ּמ לחמתהגה "צ ראה זצ "ל אׁש לג  לי בּ  יה וּ דה רבּ י
מאד  וּ פחדוּ  הע וֹ לם, על ּפ רצה ימ"ש היטלער 
את  וּ לאבּ ד להרוֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה לארצנ וּ  ׁש ּת גּ יע 
אמר , כּ ן על  ח "ו. ונׁש ים טף  זקן ועד מ נּ ער היּ הוּ דים כּ ל
הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ורבּ י היוֹ ת 

מ גּ לוּ תא  יפקוּ ן דּ א הזּ וֹ הר[ח]בּ ספרא  לתר גּ ם התחיל , 
את  וללמד להבין  יוּ כל יהוּ די ׁש כּ ל כּ די הּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן 
הּס פר לאוֹ ר ׁש יּ צא  ׁש בּ י וֹ ם ואמר ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר 

ה ּיֹום !ח . עֹוד הּיֹוםהצטרף עֹוד  הצטרף  הּיֹומי .ְְִִֵֵַַָָ הּזהר מּספר הּלֹומדים ְֲִִִִֵֶַַַַַָֹלאלפים
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ׁש יּ צא  בּ יוֹ ם  היה וכ גּ דוֹ לה, מּפ לה לר ׁש ע  יהיה  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן 
ונגמרה  מּפ לה להר ׁש ע  לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר , מּס פר הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר
הּק דוֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  הצליח ולא ימ "ש . היטלער ׁש ל הּמ לחמה 

ערבים וּ כמוֹ  בּ ליוֹ ן  וחצי אחד כּ מעט ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זק וּ קים ׁש אנוּ  
בּ ט וּ חים, אנוּ  לכן  ח"ו, יהוּ דים מליוֹ ן  15 את לח ּס ל רוֹ צים ׁש כּ לּ ם 
כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד ע שׂ ר  ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את ילמדוּ  ׁש אם
ׁש כּ תב וּ  כּ מ וֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ו דּ אי אחת, בּ ׁש נה הזּ וֹ הר כּ ל יגמר אחד
בּ ׁש נת  עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי 
מן  יפק וּ ן דּ א  ׁש בּ ספרא  ע"ה י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ הבטחת תרפ "א

בּ רחמי. גלוּ תא

הּק דוֹ ׁש ואכן, הזּ וֹ הר ספר  את סיּ מוּ  הע וֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנׁש י בּ יוֹ ם 
הנה, חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  ה יּ וֹ מי, הדּ ף סדר לפי

נפס מּמ ׁש  ה יּ וֹ ם טבת בּ אוֹ תוֹ  בּ חד ׁש  בּ ע זּ ה , יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה קה 
– טבת ח "י עד כּ סלו  [מל' ׁש נים ג' (ל'לפני 2008 בּ דצמבּ ר 27 בּ ין (למסּפ רם 

תשס"ט) 2009)בכסלו בינואר ׁש היוּ ל–18 אחרי לביתם, אנ ׁש ים מלי וֹ ן וחזר וּ  .[
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר ק ׁש ה בּ גלוּ ת

ׁש זּ רק וּ אחר הּט ילים  ׁש רב  ׁש מׁש , בּ בית 'חדׁש ', בּ ע ּת וֹ ן כּ תוּ ב היה ׁש בוּ ע 
האלּ וּ  ׁש בוּ ע וֹ ת הלׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית  להגּ יע  צריכים היוּ  הערבים
את  לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת מעת  26–30 לער אנׁש ים כּ ּמ ה אצלנ וּ  עבדוּ 
כּ ל  את הצּ יל ה גּ דוֹ ל הנּ ס  לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר היּ וֹ מי, ללּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר
היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ה ּס פר  ׁש בּ גמר  כּ ן וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית
צבאי מחנה ׁש ל למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד טיל רק  [והגּ יע הּמ לחמה . נגמרה מּמ ׁש 

היה וגם אט וֹ ם, ּפ צצת ׁש ם  כּ לוּ ם].נּ סׁש יּ ׁש  קרה ׁש לּ א גּ דוֹ ל 

כּ יּ דוּ ע .וגם מאד גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  יצ וּ קה ע וֹ פרת בּ מלחמת  

ע וֹ ד וראינוּ  ה זּ וֹ הר, ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק ר וּ  הנּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ  
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים, אוֹ תם  ׁש חלּ קוּ  לפני 

גּ לוּ יים  נּס ים כּ בר .[ט]י ׁש  

תנחומאט. במדרש כה)אמרו פרק ,(בשלח
אליעזר  רבי  ישראל", עם  וילחם  עמלק "ויבא
ומפורש  רשום  זה מקרא אומר, חסמא בן

שנאמר איוב, ידי על ח)הוא "היגאה(איוב 

כך אפשר, שאי כשם  וגו' בצה " בלא גומא
כן  אם  אלא  לחיות לישראל  אפשר אי 
ישראל  שפירשו ולפי תורה, בדברי מתעסקין
עליהם, בא השונא לפיכך תורה, מדברי
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ט בּ לי להם נּ ׁש לח כּ מ וֹ  מ וּ כן הּמ ן [את בּ עין  אוֹ ת וֹ  אוֹ כלים כּ מ וֹ ׁש היוּ  ירחא], 
לאפוּ קי הכל, לפקח ר וּ חניּ וּ תוֹ  סג לּ ת בּ וֹ  עמדה ׁש בּ זה המים, מן י וֹ רד ׁש היה

אוֹ תוֹ  דּ מׁש נּ ים  רא וּ ייםאינוּ ן היוּ  ׁש לּ א אלּ וּ  כּ ל וֹ מר  בּ ּמ ד וֹ כה, ודכוּ  בּ רחים ׁש ּט חנוּ  (כּ לוֹ מר  
בּ וֹ ) לטרח צריכים לגרמייהוּ ,והיוּ  ׁש טוּ תא נס בּ י הווּ  ולכן  עכ "ל.(הרמ "ז), , 

בּ ניוכתוּ ב היוּ  ׁש לּ א א לּ וּ  היוּ  גּ ם וכוּ ' לטחוֹ ן הּט רחא ׁש ּמ לּ בד בּ מדרׁש , 
קיימין מהימנוּ תא ולא הזּ וֹ הר  לׁש וֹ ן  – בּ ּת וֹ רה ע וֹ מדים ולא מאמינים (ׁש לּ א 

אין בּ אוֹ רייתא) מה להם,  ּי ׁש הּמ ן את לחּפ שׂ  רח וֹ ק  ללכת צריכים היוּ  , 
הרׁש עים  היוּ  ולכן טירחא, בּ לא בּ יתם ּפ תח  ליד יוֹ רד היה ה צּ דּ יקים כּ ן
האמת  את גּ ילה  והּמ ן קלקלתן, מג לּ ה ׁש היה הּק לוֹ קל' 'לחם לּמ ן  ק וֹ ראים
הוֹ ציא  הּמ ן את אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר מזּ ה, ויוֹ תר  הרׁש ע, ה וּ א וּ מי הצּ דּ יק  ה וּ א מי 
לדעת  הּמ ן הוֹ עיל לא  ולהם לחוּ ץ, הרעים מעשׂ יהם את וגילה ׁש טוּ תם את

הנּ "ל. החיד"א כּ דברי  הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את
זהרמכּ אן לוֹ מד אמת , וּ בתוֹ רת הוּ א  ּבּ רו בּ הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ אמין ׁש ּמ י רוֹ אים 

וזוֹ כה  ּמ ן, טעם בּ זה וּ מרגּ יׁש  ה ּק דוֹ ׁש ה בּ כינה וּ מתדּ בּ ק הּק דוֹ ׁש 
מג לּ ה  עצמ וֹ  זה הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד רוֹ צה ׁש לּ א וּ מי עליּ ה, מ בּ ני להיוֹ ת
ולא  טעם לא בּ ּמ ן  ׁש גּ ם וכנּ ראה  .ית בּ ר הם  ׁש ל אמ וּ נה מבּ ני  ׁש אינוֹ  עליו 
אם  זה, בּ גלגּ וּ ל חזר ואם לנפׁש וֹ , ואוֹ י לוֹ  אוֹ י הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת  להבין זכה

לוֹ . ורפא יׁש וּ ב  אוּ לי ה ּמ דבּ ר , בּ דוֹ ר  ׁש ע וּ ת מה ויתּק ן וירוּ ץ  יּ זכּ ה,
ה ּׁשעֹון על ָ ַ ַ ֵ ַ ְ ִ  ְלהסּתּכל

להנּ צידוּ ע יכוֹ לים ואי ימ"ש , מהיטלער נצלה ישׂ ראל ארץ  אי ל הּס ּפ וּ ר , 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  

מח בּ ררב  בּ על אׁש לג  ליבּ  יהוּ דה רבּ י  הּמ קבּ ל מהגה "צ ׁש מע  לי סּפ ר אחד 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על הּס לּ ם ספר

ׁש ּמ לחמתהגה "צ ראה זצ "ל אׁש לג  לי בּ  יה וּ דה רבּ י
מאד  וּ פחדוּ  הע וֹ לם, על ּפ רצה ימ"ש היטלער 
את  וּ לאבּ ד להרוֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה לארצנ וּ  ׁש ּת גּ יע 
אמר , כּ ן על  ח "ו. ונׁש ים טף  זקן ועד מ נּ ער היּ הוּ דים כּ ל
הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ורבּ י היוֹ ת 

מ גּ לוּ תא  יפקוּ ן דּ א הזּ וֹ הר[ח]בּ ספרא  לתר גּ ם התחיל , 
את  וללמד להבין  יוּ כל יהוּ די ׁש כּ ל כּ די הּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן 
הּס פר לאוֹ ר ׁש יּ צא  ׁש בּ י וֹ ם ואמר ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר 

ה ּיֹום !ח . עֹוד הּיֹוםהצטרף עֹוד  הצטרף  הּיֹומי .ְְִִֵֵַַָָ הּזהר מּספר הּלֹומדים ְֲִִִִֵֶַַַַַָֹלאלפים

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר כא

ׁש יּ צא  בּ יוֹ ם  היה וכ גּ דוֹ לה, מּפ לה לר ׁש ע  יהיה  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן 
ונגמרה  מּפ לה להר ׁש ע  לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר , מּס פר הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר
הּק דוֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  הצליח ולא ימ "ש . היטלער ׁש ל הּמ לחמה 

ערבים וּ כמוֹ  בּ ליוֹ ן  וחצי אחד כּ מעט ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זק וּ קים ׁש אנוּ  
בּ ט וּ חים, אנוּ  לכן  ח"ו, יהוּ דים מליוֹ ן  15 את לח ּס ל רוֹ צים ׁש כּ לּ ם 
כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד ע שׂ ר  ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את ילמדוּ  ׁש אם
ׁש כּ תב וּ  כּ מ וֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ו דּ אי אחת, בּ ׁש נה הזּ וֹ הר כּ ל יגמר אחד
בּ ׁש נת  עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי 
מן  יפק וּ ן דּ א  ׁש בּ ספרא  ע"ה י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ הבטחת תרפ "א

בּ רחמי. גלוּ תא

הּק דוֹ ׁש ואכן, הזּ וֹ הר ספר  את סיּ מוּ  הע וֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנׁש י בּ יוֹ ם 
הנה, חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  ה יּ וֹ מי, הדּ ף סדר לפי

נפס מּמ ׁש  ה יּ וֹ ם טבת בּ אוֹ תוֹ  בּ חד ׁש  בּ ע זּ ה , יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה קה 
– טבת ח "י עד כּ סלו  [מל' ׁש נים ג' (ל'לפני 2008 בּ דצמבּ ר 27 בּ ין (למסּפ רם 

תשס"ט) 2009)בכסלו בינואר ׁש היוּ ל–18 אחרי לביתם, אנ ׁש ים מלי וֹ ן וחזר וּ  .[
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר ק ׁש ה בּ גלוּ ת

ׁש זּ רק וּ אחר הּט ילים  ׁש רב  ׁש מׁש , בּ בית 'חדׁש ', בּ ע ּת וֹ ן כּ תוּ ב היה ׁש בוּ ע 
האלּ וּ  ׁש בוּ ע וֹ ת הלׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית  להגּ יע  צריכים היוּ  הערבים
את  לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת מעת  26–30 לער אנׁש ים כּ ּמ ה אצלנ וּ  עבדוּ 
כּ ל  את הצּ יל ה גּ דוֹ ל הנּ ס  לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר היּ וֹ מי, ללּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר
היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ה ּס פר  ׁש בּ גמר  כּ ן וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית
צבאי מחנה ׁש ל למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד טיל רק  [והגּ יע הּמ לחמה . נגמרה מּמ ׁש 

היה וגם אט וֹ ם, ּפ צצת ׁש ם  כּ לוּ ם].נּ סׁש יּ ׁש  קרה ׁש לּ א גּ דוֹ ל 

כּ יּ דוּ ע .וגם מאד גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  יצ וּ קה ע וֹ פרת בּ מלחמת  

ע וֹ ד וראינוּ  ה זּ וֹ הר, ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק ר וּ  הנּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ  
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים, אוֹ תם  ׁש חלּ קוּ  לפני 

גּ לוּ יים  נּס ים כּ בר .[ט]י ׁש  

תנחומאט. במדרש כה)אמרו פרק ,(בשלח
אליעזר  רבי  ישראל", עם  וילחם  עמלק "ויבא
ומפורש  רשום  זה מקרא אומר, חסמא בן

שנאמר איוב, ידי על ח)הוא "היגאה(איוב 

כך אפשר, שאי כשם  וגו' בצה " בלא גומא
כן  אם  אלא  לחיות לישראל  אפשר אי 
ישראל  שפירשו ולפי תורה, בדברי מתעסקין
עליהם, בא השונא לפיכך תורה, מדברי



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  כב 

ועל  החטא  על אלא בא השונא אין ולעולם
עמלק. ויבא נאמר לכך העבירה,

שרפו  אלא רפידים  אין אומרים אחרים ...
עליהם, בא עמלק ולפיכך התורה, מן  ידיהם 
ידי על אלא בא השונא  שאין מוצא את וכן

שנאמר התורה, מן ידים י"ב)רפיון ב' (ד"ה

עזב  וכחזקתו רחבעם  מלכות כהכין "ויהי 
ענשו? ומה עמו" ישראל וכל ה' תורת את
ויקח ירושלים על  מצרים מלך שישק "עלה
המלך , בית אוצרות  ואת ה' בית אוצרות  את
אשר  הזהב מגני כל  את ויקח לקח  הכל ואת

שלמה" י"ד)עשה א ' .(מלכים 

ויחי  פרשת תנחומא י')ובמדרש ...(פרק
ענבים  "ובדם  יין מרוב לבושו" ביין "כבס 

שנאמר תורה, אלא יין אין א )סותו "... (שיר 

היין" בית  אל  הביאני  מיין דודיך  טובים  "כי
שהתורה למד  את מכאן מיין" עינים  "חכלילי
ולבן  תורה , של  מיינה לי לי חיך  אצלו הרבה
חטאיכם  יהיו אם  התורה בזכות שנים 

ילבינו  כשלג  א )כשנים  .(ישעיה

הקדוש החיים פסוקובאור מט פרק  (בראשית

אומרם יא ) דרך על יתבאר - וגו' ביין" "כבס ,
בראשית)ז"ל פרשת חדש  שבו (בזוהר ד' גלות כי 

ישראל  ביד שתהיה  צריך  העצום הגואל  יגלה
מבוא, יתעכב זה  וזולת התורה , עסק מצות
כוחו  כי פירוש וגו ', כבס  באומרו רמז ולזה 
בחינת הוא שמו , שילה  המצופה  המלך של 
של  ביינה ישראל שיתעסקו התורה, עסק

שפירשתי מה  ועיין ב)תורה, בפסוק(שהש "ר
באמצעותה כי ואמר היין", בית אל  "הביאני
אליו  נכון למלכות, כינוי  שהוא לבושו יהיה 

ללובשו.

לומר, נתכוון - וגו' ענבים " "ובדם ואומרו
יין, ימצא ולא הגאולה זמן יגיע  אם כי

הגאול  תהיה  תורה , בנו שאין הפירוש 
יצירון  אשר הגלות  ותוקף עול באמצעות

ז "ל  כאומרם לישראל, צז:)האומות (סנהדרין

בישראל  יהיה ולא הנחתם קץ כשיגיע כי
כהמן  קשה מלך להם  יעמיד לגואלם  זכות
באמצעות כי ענבים, ובדם אומרו והוא וכו',

ניצוצי ויתבררו הנפשות יזדככו  היסורין 
בחינת באמצעות שיתבררו  כדרך  הקדושה ,
מלאכתו  וזו  נאה  מלאכתו  שזו אלא התורה,
באמצעות כי "ענבים" ואומרו  נאה , בלתי
הגפן  פרי בישול כגמר הכנתה תגמר היסורין 
האומות ישלטו לא  כי רמז גם הענבים, שהם
אשכול  או ענף או אילן לזמור דם לשפוך 

גרגרין. פירוש ענבים , אלא 

למטה קטנה מדרגה לרמוז "סותה", ואמר
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה  הסות כי מהסותא 
יהיה גדול  הפרש  כי  בזה  והכוונה מסוה, לשון
התורה באמצעות הגאולה  תהיה אם  בין 
לאם  עליון, מלכות  בגילוי יגלה  אז  והמצוה ,
בישראל  תהיה אשר הנקמה  באמצעות תהיה 

וגו' ורוכב עני  בבחינת ט')יהיה ט' .(זכריה 

ראשון  בפירושו  הקדוש  החיים  ובאור
השירים שיר על ד)לציון  ב  אל (פרק ֱִִֶַ"הביאני 

דע וז"ל: פירש, אהבה" עלי ודגל ֹו הּיין  ְְֲִִֵַַַָָָּבית
דברים  ד ' וכנגד דברים... ארבעה יש ביין כי
"ודגלו  ואומרו פרד "ס ... בתורה הם  ביין אשר
שכתוב  מה  כאן שרמז  נראה אהבה " עלי 
עם  הקב"ה  שמשתעשע  בשעשוע  חדש בזוהר

עכ"ל. עדן, בגן הצדיקים

סוטה ע "א )ובמסכת כ "א  עבירה(דף  ד"א  ,
שנאמר  תורה  מכבה עבירה ואין מצוה מכבה 
האהבה . את  לכבות יוכלו  לא רבים מים
זו  - האהבה  את  לכבות פירש : שם וברש "י

דכתיב ב)תורה היין (שיר בית אל  הביאני 
מסכת על ובתוי "ט סוד. יין  אהבה, עלי  ודגלו

כ')אבות משנה ד המפרשים (פרק ורוב כתב: ,
שבתורה . הפשט חלק כנגד שהענבים  פירשו

אמרו וכן הנסתר חלק כנגד  (סנהדרין והיין

'סוד'.ל"ח.) בגמטריא  יין

השירים ד')ובשיר ד' ּדויד(פרק ְְִִַָ"ּכמּגדל
עליו  ּתלּוי ה ּמגן אלף לתלּפּיֹות ּבנּוי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָצּואר
פירש: יונתן ובתרגום הּגּבֹורים", ׁשלטי  ְִִִֵַֹּכל
דהוה דאורייתא  ובאולפן מתיבתא ... וריש
ומנצחין  ישראל, בית  עמא רחיצין עסק,
זינין  מיני כל  בידיהון אחדין  כאילו בקרבא

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר כג

מ גּ לוּ תא ",וּ בזכוּ ת יפק וּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי יתקיּ מ וּ  זה 
ׁש עברה  הּק טנּ ה  הגּ לוּ ת מן יצא וּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר  ׁש רק  דּ הינוּ ,
דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר  את  כּ לּ נ וּ  נ ּס ים ׁש אם מזּ ה, להבין נ וּ כל וּ כעת עלינ וּ ,

בּ יוֹ מוֹ  בּ זּ הר)יוֹ ם היּ וֹ מי" הר ׁש בּ "י("דּ ף  להבטחת נז כּ ה מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז  , 
האי דּ איה וּ  דּ ח יּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין לעיל האמוּ רה

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר

י ׁש יב וֹ ת מ וֹ רי וראׁש י הרבּ נים כּ ל ׁש עשׂ וּ  הגיאה  את נעשׂ ה לא  ורבּ וֹ תי, 
זצ"ל  הּס לּ ם בּ על הגה"צ בּ קוֹ ל לׁש מוֹ ע  רצ וּ  ׁש לּ א בּ איראּפ ה  

 ּהזוֹ הרבּ רו מפיצי 1000 לער לנוּ  ׁש יּ ׁש  כזה קדוֹ ׁש  לדוֹ ר  ׁש זּ כינוּ  ה' 
הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ספר  כּ ל על ׁש נה כּ ל ס יּ וּ ם יע שׂ ה  יהוּ די ׁש כּ ל הּק דוֹ ׁש ,
י שׂ ראל  דּ עתידין  "וּ בגין הבטיח: הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  ׁש מׁש ה וּ כמוֹ 
בּ רחמי". גּ לוּ תא  מן  בּ יּה  יפקוּ ן  הזּ הר, ספר  דּ איה וּ  דּ חיּ י, מאילנא "למטעם"
על  הזּ הר , ספר ׁש הוּ א החיּ ים מאילן לטעם ישׂ ראל ׁש עתידים מוּ ם ּפ רוּ ׁש :

בּ רחמים. הגּ לוּ ת  מן יצאוּ  ידוֹ 

ּברחמי גל ּותא  מן  י ּפק ּון  ּדא  ֵ ֲ ַ ְ ָ ָ ִ ְ ִ ָ ָ ְ ִ  ְּבספרא
–העוֹ לם  לרׁש בּ "י רבּ ינ וּ  מׁש ה ׁש הבטיח כּ מ וֹ  הׁש למה, לגּ א לּ ה עצמ וֹ  מכין  

בּ רחמי" גלוּ תא מן יּפ קוּ ן  דּ א  יׁש ּפ ע"בּ ספרא  הרבּ ים מזכּ י וּ בזכוּ ת . 
הרׁש בּ "י ׁש ל הגּ ד וֹ לוֹ ת להבטחוֹ ת  ונז כּ ה העוֹ למוֹ ת בּ כל רב  (בּ זהר ׁש פע 

קכ "ח:) .ּת רוּ מה 

זיע "א:אמר  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן אנירבּ י המז כּ העלי מעיד ׁש כּ ל וארץ, ׁש מים  
למוּ טב  וּ מחזירן  הר בּ ים  הּק דוֹ ׁש ]את הזּ הר  הפצת ידי על נעשׂ ה [ׁש זּ ה 

מלכוּ ת את כּ וֹ פה – לזה  ז וֹ כה  אדם  כּ ל אין  מה מעלוֹ ת , בּ ׁש לׁש  מתעלּ ה

הגבורים ", "שלטי פירש: וברש"י  דגיברין ,
ׁשדי "ׁשני ה' ובפסוק לישראל . מגן ְִֵַָשהתורה 
הרֹועים  צבּיה ּתאֹומי  עפרים  ְְְֳִִִִֵֵָָָּכׁשני 
תרין  פירש : יונתן ובתרגום  ִַַּבּׁשֹוׁשּנים",
דוד בר משיח  למפרקך  דעתידין פריקיך 
ׁשּיפּוח "עד ו' ובפסוק וכו'. אפרים  בר ֶַַָומשיח
ואל  ה ּמֹור הר אל  לי אּל הּצללים ונס ּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָה ּיֹום 
לי אלך המור": ב"צרור פירש  הּלבֹונה", ְְִַַָּגבעת
ישראל  לעשות סיני, הר זה המור הר אל
מבריח מור שהקטרת  כמו כי מור, מקוטרת

פסקה סיני, הר ידי על  כן רעים, רוחות  כל
אותך ללבן הלבונה ", גבעת "ואל  זוהמתן,
כמו  וזהו עכ "ל . לזכיות, החטאים כל ולהפוך

לעיל, תנחומא במדרש "ולבן (ויחי)שכתוב
חטאיכם  יהיו "אם  התורה, בזכות שנים "

ילבינו" כשלג  א )כשנים שזה(ישעיה  עכ "ל . ,
שמהפך מאהבה  לתשובה ניתן הכוח
תורה של יינה  לימוד ידי על  כן כמו  לזכויות,
מאהבה , לתשובה  זוכים התורה  סודות  שהם

לזכויות. הכל ומהפכים



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  כב 

ועל  החטא  על אלא בא השונא אין ולעולם
עמלק. ויבא נאמר לכך העבירה,

שרפו  אלא רפידים  אין אומרים אחרים ...
עליהם, בא עמלק ולפיכך התורה, מן  ידיהם 
ידי על אלא בא השונא  שאין מוצא את וכן

שנאמר התורה, מן ידים י"ב)רפיון ב' (ד"ה

עזב  וכחזקתו רחבעם  מלכות כהכין "ויהי 
ענשו? ומה עמו" ישראל וכל ה' תורת את
ויקח ירושלים על  מצרים מלך שישק "עלה
המלך , בית אוצרות  ואת ה' בית אוצרות  את
אשר  הזהב מגני כל  את ויקח לקח  הכל ואת

שלמה" י"ד)עשה א ' .(מלכים 

ויחי  פרשת תנחומא י')ובמדרש ...(פרק
ענבים  "ובדם  יין מרוב לבושו" ביין "כבס 

שנאמר תורה, אלא יין אין א )סותו "... (שיר 

היין" בית  אל  הביאני  מיין דודיך  טובים  "כי
שהתורה למד  את מכאן מיין" עינים  "חכלילי
ולבן  תורה , של  מיינה לי לי חיך  אצלו הרבה
חטאיכם  יהיו אם  התורה בזכות שנים 

ילבינו  כשלג  א )כשנים  .(ישעיה

הקדוש החיים פסוקובאור מט פרק  (בראשית

אומרם יא ) דרך על יתבאר - וגו' ביין" "כבס ,
בראשית)ז"ל פרשת חדש  שבו (בזוהר ד' גלות כי 

ישראל  ביד שתהיה  צריך  העצום הגואל  יגלה
מבוא, יתעכב זה  וזולת התורה , עסק מצות
כוחו  כי פירוש וגו ', כבס  באומרו רמז ולזה 
בחינת הוא שמו , שילה  המצופה  המלך של 
של  ביינה ישראל שיתעסקו התורה, עסק

שפירשתי מה  ועיין ב)תורה, בפסוק(שהש "ר
באמצעותה כי ואמר היין", בית אל  "הביאני
אליו  נכון למלכות, כינוי  שהוא לבושו יהיה 

ללובשו.

לומר, נתכוון - וגו' ענבים " "ובדם ואומרו
יין, ימצא ולא הגאולה זמן יגיע  אם כי

הגאול  תהיה  תורה , בנו שאין הפירוש 
יצירון  אשר הגלות  ותוקף עול באמצעות

ז "ל  כאומרם לישראל, צז:)האומות (סנהדרין

בישראל  יהיה ולא הנחתם קץ כשיגיע כי
כהמן  קשה מלך להם  יעמיד לגואלם  זכות
באמצעות כי ענבים, ובדם אומרו והוא וכו',

ניצוצי ויתבררו הנפשות יזדככו  היסורין 
בחינת באמצעות שיתבררו  כדרך  הקדושה ,
מלאכתו  וזו  נאה  מלאכתו  שזו אלא התורה,
באמצעות כי "ענבים" ואומרו  נאה , בלתי
הגפן  פרי בישול כגמר הכנתה תגמר היסורין 
האומות ישלטו לא  כי רמז גם הענבים, שהם
אשכול  או ענף או אילן לזמור דם לשפוך 

גרגרין. פירוש ענבים , אלא 

למטה קטנה מדרגה לרמוז "סותה", ואמר
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה  הסות כי מהסותא 
יהיה גדול  הפרש  כי  בזה  והכוונה מסוה, לשון
התורה באמצעות הגאולה  תהיה אם  בין 
לאם  עליון, מלכות  בגילוי יגלה  אז  והמצוה ,
בישראל  תהיה אשר הנקמה  באמצעות תהיה 

וגו' ורוכב עני  בבחינת ט')יהיה ט' .(זכריה 

ראשון  בפירושו  הקדוש  החיים  ובאור
השירים שיר על ד)לציון  ב  אל (פרק ֱִִֶַ"הביאני 

דע וז"ל: פירש, אהבה" עלי ודגל ֹו הּיין  ְְֲִִֵַַַָָָּבית
דברים  ד ' וכנגד דברים... ארבעה יש ביין כי
"ודגלו  ואומרו פרד "ס ... בתורה הם  ביין אשר
שכתוב  מה  כאן שרמז  נראה אהבה " עלי 
עם  הקב"ה  שמשתעשע  בשעשוע  חדש בזוהר

עכ"ל. עדן, בגן הצדיקים

סוטה ע "א )ובמסכת כ "א  עבירה(דף  ד"א  ,
שנאמר  תורה  מכבה עבירה ואין מצוה מכבה 
האהבה . את  לכבות יוכלו  לא רבים מים
זו  - האהבה  את  לכבות פירש : שם וברש "י

דכתיב ב)תורה היין (שיר בית אל  הביאני 
מסכת על ובתוי "ט סוד. יין  אהבה, עלי  ודגלו

כ')אבות משנה ד המפרשים (פרק ורוב כתב: ,
שבתורה . הפשט חלק כנגד שהענבים  פירשו

אמרו וכן הנסתר חלק כנגד  (סנהדרין והיין

'סוד'.ל"ח.) בגמטריא  יין

השירים ד')ובשיר ד' ּדויד(פרק ְְִִַָ"ּכמּגדל
עליו  ּתלּוי ה ּמגן אלף לתלּפּיֹות ּבנּוי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָצּואר
פירש: יונתן ובתרגום הּגּבֹורים", ׁשלטי  ְִִִֵַֹּכל
דהוה דאורייתא  ובאולפן מתיבתא ... וריש
ומנצחין  ישראל, בית  עמא רחיצין עסק,
זינין  מיני כל  בידיהון אחדין  כאילו בקרבא
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מ גּ לוּ תא ",וּ בזכוּ ת יפק וּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי יתקיּ מ וּ  זה 
ׁש עברה  הּק טנּ ה  הגּ לוּ ת מן יצא וּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר  ׁש רק  דּ הינוּ ,
דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר  את  כּ לּ נ וּ  נ ּס ים ׁש אם מזּ ה, להבין נ וּ כל וּ כעת עלינ וּ ,

בּ יוֹ מוֹ  בּ זּ הר)יוֹ ם היּ וֹ מי" הר ׁש בּ "י("דּ ף  להבטחת נז כּ ה מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז  , 
האי דּ איה וּ  דּ ח יּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין לעיל האמוּ רה

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר

י ׁש יב וֹ ת מ וֹ רי וראׁש י הרבּ נים כּ ל ׁש עשׂ וּ  הגיאה  את נעשׂ ה לא  ורבּ וֹ תי, 
זצ"ל  הּס לּ ם בּ על הגה"צ בּ קוֹ ל לׁש מוֹ ע  רצ וּ  ׁש לּ א בּ איראּפ ה  

 ּהזוֹ הרבּ רו מפיצי 1000 לער לנוּ  ׁש יּ ׁש  כזה קדוֹ ׁש  לדוֹ ר  ׁש זּ כינוּ  ה' 
הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ספר  כּ ל על ׁש נה כּ ל ס יּ וּ ם יע שׂ ה  יהוּ די ׁש כּ ל הּק דוֹ ׁש ,
י שׂ ראל  דּ עתידין  "וּ בגין הבטיח: הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  ׁש מׁש ה וּ כמוֹ 
בּ רחמי". גּ לוּ תא  מן  בּ יּה  יפקוּ ן  הזּ הר, ספר  דּ איה וּ  דּ חיּ י, מאילנא "למטעם"
על  הזּ הר , ספר ׁש הוּ א החיּ ים מאילן לטעם ישׂ ראל ׁש עתידים מוּ ם ּפ רוּ ׁש :

בּ רחמים. הגּ לוּ ת  מן יצאוּ  ידוֹ 

ּברחמי גל ּותא  מן  י ּפק ּון  ּדא  ֵ ֲ ַ ְ ָ ָ ִ ְ ִ ָ ָ ְ ִ  ְּבספרא
–העוֹ לם  לרׁש בּ "י רבּ ינ וּ  מׁש ה ׁש הבטיח כּ מ וֹ  הׁש למה, לגּ א לּ ה עצמ וֹ  מכין  

בּ רחמי" גלוּ תא מן יּפ קוּ ן  דּ א  יׁש ּפ ע"בּ ספרא  הרבּ ים מזכּ י וּ בזכוּ ת . 
הרׁש בּ "י ׁש ל הגּ ד וֹ לוֹ ת להבטחוֹ ת  ונז כּ ה העוֹ למוֹ ת בּ כל רב  (בּ זהר ׁש פע 

קכ "ח:) .ּת רוּ מה 

זיע "א:אמר  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן אנירבּ י המז כּ העלי מעיד ׁש כּ ל וארץ, ׁש מים  
למוּ טב  וּ מחזירן  הר בּ ים  הּק דוֹ ׁש ]את הזּ הר  הפצת ידי על נעשׂ ה [ׁש זּ ה 

מלכוּ ת את כּ וֹ פה – לזה  ז וֹ כה  אדם  כּ ל אין  מה מעלוֹ ת , בּ ׁש לׁש  מתעלּ ה

הגבורים ", "שלטי פירש: וברש"י  דגיברין ,
ׁשדי "ׁשני ה' ובפסוק לישראל . מגן ְִֵַָשהתורה 
הרֹועים  צבּיה ּתאֹומי  עפרים  ְְְֳִִִִֵֵָָָּכׁשני 
תרין  פירש : יונתן ובתרגום  ִַַּבּׁשֹוׁשּנים",
דוד בר משיח  למפרקך  דעתידין פריקיך 
ׁשּיפּוח "עד ו' ובפסוק וכו'. אפרים  בר ֶַַָומשיח
ואל  ה ּמֹור הר אל  לי אּל הּצללים ונס ּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָה ּיֹום 
לי אלך המור": ב"צרור פירש  הּלבֹונה", ְְִַַָּגבעת
ישראל  לעשות סיני, הר זה המור הר אל
מבריח מור שהקטרת  כמו כי מור, מקוטרת

פסקה סיני, הר ידי על  כן רעים, רוחות  כל
אותך ללבן הלבונה ", גבעת "ואל  זוהמתן,
כמו  וזהו עכ "ל . לזכיות, החטאים כל ולהפוך

לעיל, תנחומא במדרש "ולבן (ויחי)שכתוב
חטאיכם  יהיו "אם  התורה, בזכות שנים "

ילבינו" כשלג  א )כשנים שזה(ישעיה  עכ "ל . ,
שמהפך מאהבה  לתשובה ניתן הכוח
תורה של יינה  לימוד ידי על  כן כמו  לזכויות,
מאהבה , לתשובה  זוכים התורה  סודות  שהם

לזכויות. הכל ומהפכים
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העוֹ לם כּ ל  את מעמיד  – .יתבּ ר להם ועלּ וּ י רוּ ח נחת עוֹ שׂ ה  – הרׁש עה .
ׁש ל וֹ ם . וּ מר בּ ה יחרב, ׁש לּ א 

לבניועל בּ נים לראוֹ ת ז וֹ כה הר ׁש בּ "י: לוֹ  מבטיח לע ׁש ירוּ ת זה זוֹ כה – ו . 
להזּ יק ׁש יּ כוֹ ל אחד ׁש וּ ם אין  – הבּ א . לעוֹ לם זוֹ כה  – ה זּ ה. בּ ע וֹ לם
מ ׁש ּפ יעים  – בּ ידוֹ . מוֹ חה  ואין  – עדן גּ ן ׁש ערי עשׂ ר לׁש נים נכנס  – לוֹ . וּ להרע 
הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל ס וֹ ף  עד וּ לזרע וֹ  לוֹ  ענינים בּ כל לוֹ  והצלחה  בּ רכה ׁש פע עליו
בּ הם   ׁש נּ תבּ ר הבּ רכ וֹ ת בּ כל אוֹ תם מברכים  והר ׁש בּ "י  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  –
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  – ה וּ א.  ּבּ ר ו להּק דוֹ ׁש  כּ לּ ם את קרב  הוּ א ׁש גּ ם אבינוּ , אברהם
לׁש בעים  ונכנס  אוֹ תוֹ , וּ מלוּ ים עליוֹ נים  מלאכים מחנוֹ ת לאר בּ ע  ק וֹ רא הוּ א

גּ נ וּ זים "סוֹ ד")ע וֹ למ וֹ ת וּ מיחדים (גּ ימטר יּ א – אחר  אדם ׁש וּ ם בּ הם זוֹ כה  ׁש לּ א  , 
לוֹ . רק

הרבּ ים :וּ נסּפ ר מז כּ י  ׁש ל ה זּ כוּ ת מגּ דל נוֹ רא  סּפ וּ ר  

ּבּׁשמים ה ּגדֹול הכי  ה ּיחסן ה ּוא  הר ּבים  את ִ ַ ָ ַ ָ ַ ִ ֲ ָ ְ ַ ַ ִ ַ ָ ֶ ֶ ַ ְ  ַהמז ּכה
מׁש הבּ ספר  למׁש העל ישׂ מח ּת הלּ ה בּ קנטרס  בּ הק דּ מה י"א(דּ ףהּת וֹ רה 

וזה )ע"ב ּת ר וּ מה, בּ זהר  מבאר קדׁש וֹ : ההוּ א )ע"בקכ"ח (דּ ףלׁש וֹ ן  , 
אחר לרדּ ף צרי זכּ אי, ׁש הוּ א [מי וכוּ ' חייבא בּ תר למרדּ ף  בּ עי זכּ אה 
ׁש בחא  איהוּ  ודא  ליה בּ רא ה וּ א כּ אלּ וּ  ליה דּ יח ב  בּ גין הח יּ בים] האנׁש ים
ורבּ ים  בּ אהרן  דּ א ועל וכוּ ' אחרא משבחא יּת יר  דקב "ה יקרא ביה דיס ּת לק

והלוֹ ם  החיּ ים  א ּת וֹ  היתה בּ ריתי וכת וּ ב  מעוֹ ן ע"א)הׁש יב קכ "ט בד' (ועיי"ש 
בּ תׁש וּ בה. ר ׁש עים ׁש ּמ חזירים ה צּ דּ יקים זכ וּ ת גּ דוֹ לים כּ ּמ ה  ׁש ם הפליג וּ  כּ ּמ ה

נפגּ ׁש וּ כּ ן אחת ׁש ּפ עם  אי מוזלל"ה  לוֹ  ס ּפ ר  אׁש ר ז"ל מאדמו "ח ׁש מע ּת י 
מדראהאבּ יטש איציקל ר ' ה ּק דוֹ ׁש  הרב  עם ז"ל רש "י  העליוֹ ן בּ עוֹ לם
ר ' ה ּק דוֹ ׁש  הרב  לבנוֹ  לוֹ  יׁש  וּ מצוה זכוּ ת איזה  איציקל ר' ז"ל רש "י וׁש אל
הע וֹ למוֹ ת  בּ כל  ׁש ּמ רעיׁש ין ׁש וֹ מע  מה מזלאטש וֹ ב , מיׁש רים  הּמ גּ יד מיכל
לׁש מּה , ּת וֹ רה ׁש לּ וֹ מד  אי הנּ "ל, איציקל רבּ י  לוֹ  והׁש יב הנּ "ל, הרב  בּ נוֹ  עם 
את  לס גּ ף  הר בּ ה ׁש בּ נוֹ  ע וֹ ד, לוֹ  ואמר ז"ל, רש"י ׁש ל דּ ע ּת וֹ  נתקררה  ולא
לוֹ  ואמר הּק דוֹ ׁש ה, דּ עּת וֹ  נתקררה לא בּ ּה  וגם וס גּ וּ פים, בּ ּת עניתים עצמ וֹ 
לא  וע וֹ ד וכדּ וֹ מה, לאביוֹ נים נתן וּ פ זּ ר וּ צדקה , בגמ "ח הרבּ ה אׁש ר  ע וֹ ד

לוֹ  אמר ׁש וּ ב  דּ ע ּת וֹ  ּת ׁש וּ בהנתקררה בּ עלי הר בּ ה ועשׂ ה מעוֹ ן  הׁש יב ׁש רבּ ים 
מה הּק ד וֹ ׁש ה דּ עּת וֹ  ונחה ז "ל, רש "י ׁש ל  דּ עּת וֹ  ו ׁש קטה  נחה  וּ בזה  בּ עוֹ לם,

מעלה ׁש ל הּפ ּמ ליא  כּ ל את וֹ  עכ "ל.ׁש ּמ רעיׁש ים  
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א ׁש רמוּ בן לאדם וא לוֹ  בּ שׂ ר  עיני א ׁש ר  לסּפ ר י וּ כל לא כּ זאת מעשׂ ה כּ י 
ימע ׁש לּ א מה  ורוֹ אה ׁש וֹ מע  עליוֹ נים בּ עוֹ למוֹ ת מׁש וֹ טט וֹ ת עיניו

כּ זאת. לס ּפ ר  יוּ כל לז וּ לתוֹ 

הּק דוֹ ׁש ,מזּ ה זוֹ הר ׁש לּ וֹ מדים לאלּ וּ  הוּ א גּ דוֹ ל זכ וּ ת איזה להבין יכוֹ לים 
עם  כּ ל נצּ וֹ לים ׁש בּ זכוּ תם  מהם , מדבּ רים  מעלה ׁש ל  הּפ מליא וכל
ׁש נּ זכּ ה  בּ רחמים, ה גּ אלּ ה וּ מקרבין  ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת מיני  מכּ ל ישׂ ראל

לראוֹ תּה . בּ קרוֹ ב

הרּבים מזּכה  ׂשכר ִ ַ ָ ֶ ַ ְ ַ ְ ֶ ֹּגדל
ּת נח וּ מאאמרוּ  בּ מדרׁש  א)חז"ל ּפ רק כּ ׁש היה (בּ ראׁש ית אבּ ה וּ  בּ ר ' מע שׂ ה : 

אפרסמוֹ ן, נהרי ע שׂ רה ׁש לׁש  הק בּ "ה  לוֹ  הראה  הע וֹ לם מן מס ּת לּ ק 
לוֹ , אמר וּ  הּת וֹ רה, עוֹ סקי אׁש ריכם לתלמידיו, מיתה בּ ׁש עת לוֹ מר  התחיל
הק בּ "ה  לי נתן  אפרסמ וֹ ן נהרי עשׂ רה ׁש לׁש  להם אמר  ראית, מה  ר בּ ינוּ ,

לוֹ מר התחיל ּת וֹ רתי, כּ חיבּ שׂ כר והבל לתהוּ  יגע ּת י  לריק אמרּת י ואני  
ע שׂ רה  ׁש לׁש  לפניו העביר וּ  אבּ הוּ  רב  ׁש ל ּפ טירת וֹ  קדם [בּ א וּ ר: וכוּ '. כּ לּ יתי,
הם,  ּׁש ל לוֹ : אמר וּ  אלּ וּ , כּ ל למי אבּ הוּ : רבּ י ׁש אל אפרסמוֹ ן, ׁש ל נהרוֹ ת

יגעּת י]. לריק אמרּת י ואני  לאבּ הוּ  אלּ וּ  כּ ל להם: אמר

לריק ,וּ מבאר  ח יּ יו ימי  בּ מ ׁש יגיעתוֹ  ׁש היתה  ח ׁש ב  אבּ ה וּ  ׁש ר בּ י האריז"ל, 
ידי על זכה דּ אמת אלּ יבּ א א בּ עבוֹ דתוֹ , ּת וֹ עלת ׁש וּ ם ראה  לא כּ י
וצ דּ יק צ דּ יק לכל המבטחין  עוֹ למ וֹ ת, "ׁש "י" סוֹ ד ׁש הם  ל "י"ׁש " יגיעת וֹ 
נהרוֹ ת  הי "ג  אלּ וּ  ועל מ "רי"ק "] הפ ׁש הוּ א  "י"ׁש " גּ ימטריּ א  ["רי"ק "

עוֹ למוֹ ת. לׁש "י ר וֹ מזים לוֹ  ׁש הרא וּ 

ׁש אלה בּ וֹ א וּ  הרבּ ים, את לזכּ וֹ ת לז כּ וֹ ת יכ וֹ ל וּ מי עוֹ בד, זה אי ו ּת ׁש מע וּ 
זה: על וּ ת ׁש וּ בה ׁש נ ׁש אלּת י

הּפ יסׁש אלה : מפעל להרויח רוֹ צה  ר וּ חניאני בּ קנין ע ׁש יר להיוֹ ת 
הזּ וֹ הר ׁש ל סטים אלף לדפ וּ ס יׁש ר  ׁש יּ ׁש לּ ם  לתוֹ רם בּ ּק ׁש ה וראיתי

כּ רכים, ב –70 יּ ז כּ ההּק דוֹ ׁש  לזה ׁש ה ּת וֹ רם  והבנּת י גּ דוֹ ל עׁש יר אני ה'  ּוּ בר ו 
ז וֹ הר סיּ וּ מי מליוֹ ן  70 שׂ כר יקבּ ל דּ הינוּ : מעוֹ לם, עיננוּ  חז וּ  ׁש לּ א לזכ יּ וֹ ת

ׁש ה גּ יע, בּ עוֹ לם אחד אין זה  לשׂ כר  – אלף 70 כּ פוּ ל חדׁש  והחלט ּת יבּ כל 
זוֹ כים. ׁש בּ ודּ אי בּ ע וֹ לם הגּ דוֹ ל הּפ יס  מפעל זה בּ זה , זוֹ כה  ׁש אני וּ מ יּ ד ּת כף

מבין , ואינ נּ י אּת י קרה  מה וּ  רגע,  לתת א בּ עוֹ לם אפן בּ ׁש וּ ם יכוֹ ל איני 
אפן, בּ ׁש וּ ם ה וֹ ל לא וכאן לצדקה, דּ וֹ לרים מיליוֹ ני כּ בר  נתּת י הכּ סף , את
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העוֹ לם כּ ל  את מעמיד  – .יתבּ ר להם ועלּ וּ י רוּ ח נחת עוֹ שׂ ה  – הרׁש עה .
ׁש ל וֹ ם . וּ מר בּ ה יחרב, ׁש לּ א 

לבניועל בּ נים לראוֹ ת ז וֹ כה הר ׁש בּ "י: לוֹ  מבטיח לע ׁש ירוּ ת זה זוֹ כה – ו . 
להזּ יק ׁש יּ כוֹ ל אחד ׁש וּ ם אין  – הבּ א . לעוֹ לם זוֹ כה  – ה זּ ה. בּ ע וֹ לם
מ ׁש ּפ יעים  – בּ ידוֹ . מוֹ חה  ואין  – עדן גּ ן ׁש ערי עשׂ ר לׁש נים נכנס  – לוֹ . וּ להרע 
הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל ס וֹ ף  עד וּ לזרע וֹ  לוֹ  ענינים בּ כל לוֹ  והצלחה  בּ רכה ׁש פע עליו
בּ הם   ׁש נּ תבּ ר הבּ רכ וֹ ת בּ כל אוֹ תם מברכים  והר ׁש בּ "י  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  –
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  – ה וּ א.  ּבּ ר ו להּק דוֹ ׁש  כּ לּ ם את קרב  הוּ א ׁש גּ ם אבינוּ , אברהם
לׁש בעים  ונכנס  אוֹ תוֹ , וּ מלוּ ים עליוֹ נים  מלאכים מחנוֹ ת לאר בּ ע  ק וֹ רא הוּ א

גּ נ וּ זים "סוֹ ד")ע וֹ למ וֹ ת וּ מיחדים (גּ ימטר יּ א – אחר  אדם ׁש וּ ם בּ הם זוֹ כה  ׁש לּ א  , 
לוֹ . רק

הרבּ ים :וּ נסּפ ר מז כּ י  ׁש ל ה זּ כוּ ת מגּ דל נוֹ רא  סּפ וּ ר  

ּבּׁשמים ה ּגדֹול הכי  ה ּיחסן ה ּוא  הר ּבים  את ִ ַ ָ ַ ָ ַ ִ ֲ ָ ְ ַ ַ ִ ַ ָ ֶ ֶ ַ ְ  ַהמז ּכה
מׁש הבּ ספר  למׁש העל ישׂ מח ּת הלּ ה בּ קנטרס  בּ הק דּ מה י"א(דּ ףהּת וֹ רה 

וזה )ע"ב ּת ר וּ מה, בּ זהר  מבאר קדׁש וֹ : ההוּ א )ע"בקכ"ח (דּ ףלׁש וֹ ן  , 
אחר לרדּ ף צרי זכּ אי, ׁש הוּ א [מי וכוּ ' חייבא בּ תר למרדּ ף  בּ עי זכּ אה 
ׁש בחא  איהוּ  ודא  ליה בּ רא ה וּ א כּ אלּ וּ  ליה דּ יח ב  בּ גין הח יּ בים] האנׁש ים
ורבּ ים  בּ אהרן  דּ א ועל וכוּ ' אחרא משבחא יּת יר  דקב "ה יקרא ביה דיס ּת לק

והלוֹ ם  החיּ ים  א ּת וֹ  היתה בּ ריתי וכת וּ ב  מעוֹ ן ע"א)הׁש יב קכ "ט בד' (ועיי"ש 
בּ תׁש וּ בה. ר ׁש עים ׁש ּמ חזירים ה צּ דּ יקים זכ וּ ת גּ דוֹ לים כּ ּמ ה  ׁש ם הפליג וּ  כּ ּמ ה

נפגּ ׁש וּ כּ ן אחת ׁש ּפ עם  אי מוזלל"ה  לוֹ  ס ּפ ר  אׁש ר ז"ל מאדמו "ח ׁש מע ּת י 
מדראהאבּ יטש איציקל ר ' ה ּק דוֹ ׁש  הרב  עם ז"ל רש "י  העליוֹ ן בּ עוֹ לם
ר ' ה ּק דוֹ ׁש  הרב  לבנוֹ  לוֹ  יׁש  וּ מצוה זכוּ ת איזה  איציקל ר' ז"ל רש "י וׁש אל
הע וֹ למוֹ ת  בּ כל  ׁש ּמ רעיׁש ין ׁש וֹ מע  מה מזלאטש וֹ ב , מיׁש רים  הּמ גּ יד מיכל
לׁש מּה , ּת וֹ רה ׁש לּ וֹ מד  אי הנּ "ל, איציקל רבּ י  לוֹ  והׁש יב הנּ "ל, הרב  בּ נוֹ  עם 
את  לס גּ ף  הר בּ ה ׁש בּ נוֹ  ע וֹ ד, לוֹ  ואמר ז"ל, רש"י ׁש ל דּ ע ּת וֹ  נתקררה  ולא
לוֹ  ואמר הּק דוֹ ׁש ה, דּ עּת וֹ  נתקררה לא בּ ּה  וגם וס גּ וּ פים, בּ ּת עניתים עצמ וֹ 
לא  וע וֹ ד וכדּ וֹ מה, לאביוֹ נים נתן וּ פ זּ ר וּ צדקה , בגמ "ח הרבּ ה אׁש ר  ע וֹ ד

לוֹ  אמר ׁש וּ ב  דּ ע ּת וֹ  ּת ׁש וּ בהנתקררה בּ עלי הר בּ ה ועשׂ ה מעוֹ ן  הׁש יב ׁש רבּ ים 
מה הּק ד וֹ ׁש ה דּ עּת וֹ  ונחה ז "ל, רש "י ׁש ל  דּ עּת וֹ  ו ׁש קטה  נחה  וּ בזה  בּ עוֹ לם,

מעלה ׁש ל הּפ ּמ ליא  כּ ל את וֹ  עכ "ל.ׁש ּמ רעיׁש ים  
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א ׁש רמוּ בן לאדם וא לוֹ  בּ שׂ ר  עיני א ׁש ר  לסּפ ר י וּ כל לא כּ זאת מעשׂ ה כּ י 
ימע ׁש לּ א מה  ורוֹ אה ׁש וֹ מע  עליוֹ נים בּ עוֹ למוֹ ת מׁש וֹ טט וֹ ת עיניו

כּ זאת. לס ּפ ר  יוּ כל לז וּ לתוֹ 

הּק דוֹ ׁש ,מזּ ה זוֹ הר ׁש לּ וֹ מדים לאלּ וּ  הוּ א גּ דוֹ ל זכ וּ ת איזה להבין יכוֹ לים 
עם  כּ ל נצּ וֹ לים ׁש בּ זכוּ תם  מהם , מדבּ רים  מעלה ׁש ל  הּפ מליא וכל
ׁש נּ זכּ ה  בּ רחמים, ה גּ אלּ ה וּ מקרבין  ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת מיני  מכּ ל ישׂ ראל

לראוֹ תּה . בּ קרוֹ ב

הרּבים מזּכה  ׂשכר ִ ַ ָ ֶ ַ ְ ַ ְ ֶ ֹּגדל
ּת נח וּ מאאמרוּ  בּ מדרׁש  א)חז"ל ּפ רק כּ ׁש היה (בּ ראׁש ית אבּ ה וּ  בּ ר ' מע שׂ ה : 

אפרסמוֹ ן, נהרי ע שׂ רה ׁש לׁש  הק בּ "ה  לוֹ  הראה  הע וֹ לם מן מס ּת לּ ק 
לוֹ , אמר וּ  הּת וֹ רה, עוֹ סקי אׁש ריכם לתלמידיו, מיתה בּ ׁש עת לוֹ מר  התחיל
הק בּ "ה  לי נתן  אפרסמ וֹ ן נהרי עשׂ רה ׁש לׁש  להם אמר  ראית, מה  ר בּ ינוּ ,

לוֹ מר התחיל ּת וֹ רתי, כּ חיבּ שׂ כר והבל לתהוּ  יגע ּת י  לריק אמרּת י ואני  
ע שׂ רה  ׁש לׁש  לפניו העביר וּ  אבּ הוּ  רב  ׁש ל ּפ טירת וֹ  קדם [בּ א וּ ר: וכוּ '. כּ לּ יתי,
הם,  ּׁש ל לוֹ : אמר וּ  אלּ וּ , כּ ל למי אבּ הוּ : רבּ י ׁש אל אפרסמוֹ ן, ׁש ל נהרוֹ ת

יגעּת י]. לריק אמרּת י ואני  לאבּ הוּ  אלּ וּ  כּ ל להם: אמר

לריק ,וּ מבאר  ח יּ יו ימי  בּ מ ׁש יגיעתוֹ  ׁש היתה  ח ׁש ב  אבּ ה וּ  ׁש ר בּ י האריז"ל, 
ידי על זכה דּ אמת אלּ יבּ א א בּ עבוֹ דתוֹ , ּת וֹ עלת ׁש וּ ם ראה  לא כּ י
וצ דּ יק צ דּ יק לכל המבטחין  עוֹ למ וֹ ת, "ׁש "י" סוֹ ד ׁש הם  ל "י"ׁש " יגיעת וֹ 
נהרוֹ ת  הי "ג  אלּ וּ  ועל מ "רי"ק "] הפ ׁש הוּ א  "י"ׁש " גּ ימטריּ א  ["רי"ק "

עוֹ למוֹ ת. לׁש "י ר וֹ מזים לוֹ  ׁש הרא וּ 

ׁש אלה בּ וֹ א וּ  הרבּ ים, את לזכּ וֹ ת לז כּ וֹ ת יכ וֹ ל וּ מי עוֹ בד, זה אי ו ּת ׁש מע וּ 
זה: על וּ ת ׁש וּ בה ׁש נ ׁש אלּת י

הּפ יסׁש אלה : מפעל להרויח רוֹ צה  ר וּ חניאני בּ קנין ע ׁש יר להיוֹ ת 
הזּ וֹ הר ׁש ל סטים אלף לדפ וּ ס יׁש ר  ׁש יּ ׁש לּ ם  לתוֹ רם בּ ּק ׁש ה וראיתי

כּ רכים, ב –70 יּ ז כּ ההּק דוֹ ׁש  לזה ׁש ה ּת וֹ רם  והבנּת י גּ דוֹ ל עׁש יר אני ה'  ּוּ בר ו 
ז וֹ הר סיּ וּ מי מליוֹ ן  70 שׂ כר יקבּ ל דּ הינוּ : מעוֹ לם, עיננוּ  חז וּ  ׁש לּ א לזכ יּ וֹ ת

ׁש ה גּ יע, בּ עוֹ לם אחד אין זה  לשׂ כר  – אלף 70 כּ פוּ ל חדׁש  והחלט ּת יבּ כל 
זוֹ כים. ׁש בּ ודּ אי בּ ע וֹ לם הגּ דוֹ ל הּפ יס  מפעל זה בּ זה , זוֹ כה  ׁש אני וּ מ יּ ד ּת כף

מבין , ואינ נּ י אּת י קרה  מה וּ  רגע,  לתת א בּ עוֹ לם אפן בּ ׁש וּ ם יכוֹ ל איני 
אפן, בּ ׁש וּ ם ה וֹ ל לא וכאן לצדקה, דּ וֹ לרים מיליוֹ ני כּ בר  נתּת י הכּ סף , את
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האמת את יוֹ דע אני גּ דוֹ לה , כּ זאת מלחמה  בּ קרבּ י לׁש ם יׁש  כּ לּ כם [ׁש אּת ם 
ל  א ּת ם בּ כּ סף ]ׁש מים, נוֹ געים ולא בּ ׁש בילכם, הכּ סף את צריכים אי א  אבל , 

לתת אפן בּ ׁש וּ ם  לי אפׁש ר להסבּ יר  יכוֹ ל  כּ בוֹ דוֹ  אוּ לי ל ּמ ה? לּמ ה? לּמ ה? 
מזּ ה מנ וּ חה לי  אין  בּ אמת א ּת י? קרה  כּ א לּ וּ מה  בּ מלחמוֹ ת ׁש לּ י הנּ פׁש  מאז  

מרגּ יׁש  ׁש אני מה זה  גּ ד וֹ לוֹ ת , 

בּ פ ׁש טוּ ת ּת ׁש וּ בה: כּ כה  הוֹ ל לא  כּ אלּ וּ  זכיּ וֹ ת  עוֹ לםלזכּ וֹ ת מחלּ קים  לא  
נ שׂ גּ ב  לדבר  לה גּ יע  כּ די זה, לפני זכיּ וֹ ת וצרי עמל, בּ לי ה בּ א 

יוֹ תר].כזה , לכם אסבּ יר  הּט לפ וֹ ן ועל ס ּפ וּ רים, כּ ּמ ה  [יׁש  

עוֹ ד,למ ׁש ל , נדּפ ס וּ  ולא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על נחוּ צים ספרים  1300 לנ וּ  יׁש  
רצוּ , בּ יוֹ תר, הגּ ד וֹ לים הרבּ ים  מז כּ י ואפילוּ  לזה , ׁש יּ זכּ ה  מי אין
ה ּס וֹ ד  וזה  ׁש לּ הם, ה גּ וּ ף בּ פנים  ׁש נּ לחמים  ׁש נתים  כּ בר אפן , בּ ׁש וּ ם  יכלוּ  ולא
למי  אז  ה גּ לוּ ת, מן  נצא ה זּ וֹ הר בּ זכוּ ת רק כּ י ה ּק דוֹ ׁש , בּ ז וֹ הר  ה ּט מוּ ן  ה גּ דוֹ ל 

לזה? לעזוֹ ר הזּ כוּ ת  וכנּ אמר יׁש  סג וּ לה , יחידי בּ בןרק בּ נדיבים , ּת בטחוּ  "אל 
ּת ׁש וּ עה" ל וֹ  אין  גּ אוה ,אדם להם אין  ּפ ׁש וּ טים אנׁש ים ׁש רק ר וֹ אים 

לתרם . א וֹ ת,זוֹ כים ׁש יּ זכּ ה  הוּ א  ּבּ רו לה ּק דוֹ ׁש  להתחנּ ן  הרבּ ה צרי אּת ה 
,לכ ׁש ּת זכּ ה ו ּת ב ּק ׁש  וּת בכּ ה י וֹ חאי  בּ ר  ׁש מע וֹ ן הר בּ י לציּ וֹ ן וּ כמוֹ תל 

הּק ד ׁש ים, לקדׁש  ּת רוּ מת וֹ  ׁש ּת גּ יע  זכה  אחד כּ ל  ׁש לּ א  כּ אן בּ ּמ ׁש כּ ן  הר בּ י גּ ם 
הּק ד ׁש ים ק וֹ דׁש  ה וּ א  זי"ע  יוֹ חאי בּ ר  וּ דמע וֹ ת ׁש מע וֹ ן  ּת פלּ ה הרבּ ה וצרי , 

לזה, בּ הקדּ מה)לזכּ וֹ ת זוֹ הר  לּק וּ טי בּ ספר .(ראה 

לזה ?מי יּ ז כּ ה וּ מי – בּ 'זכוּ ת ז 'וֹ הר – לזה"ב  כּ סף ה וֹ פכים  כּ יצד אלי? לּה ' 
הח נ וֹ תן כּ ל לא וזה  רב , הערב את  וּ בנית רב  לערב  כּ סף  נת ּת   ּׁש ל יּ ים 

רק יקנה אחד ׁש כּ ל חדׁש  דּ בר  עשׂ ינוּ  לכן כּ זאת, גּ דוֹ לה  לקדוֹ ׁש ה  לתת ל
חדׁש , כּ ל מלי וֹ ן 70 כּ פ וּ ל זוֹ הר  סיּ וּ מי 700 ׁש ל ה זּ כוּ ת לוֹ  ויהיה סטים , 10
ׁש ע וֹ ד  גּ ד וֹ ל, כזה הבּ א ע וֹ לם ק וֹ נים  כּ אן כּ י לזה, זוֹ כים יחידים רק לזה  וגם

בּ עוֹ לם. כזה  דּ בר היה לא

ל–"הוֹ דלכן ּת ז כּ ה  וּ בזה  גּ בּ וֹ ר", יר על  ּחר ב "חג וֹ ר בּ נּס יוֹ ן , ּת עמד עכׁש ו  
יׁש ב ּת . טוֹ ב  מוֹ ׁש ב יוֹ חאי "בּ ר  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן בּ ר בּ י לדּ בק  ,"והדר
." והדר הוֹ ד קנית ׁש ם  ׁש עמדּת . צוּ רים  בּ מערת בּ רחּת . א ׁש ר יוֹ ם נסּת  יוֹ ם
נחלּ ק ׁש אנחנ וּ  א וֹ  לבד, זה  את  לחלּ ק ויכ וֹ לים ,& 160 ס עוֹ לה  אחד סט כּ ל

בּ ׁש בילוֹ . ללמד  ׁש זּ כּ ה ׁש ם  כּ ל בּ ד יּ וּ ק לראוֹ ת ואפ ׁש ר  בּ ׁש ביל וֹ ,
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–כּ תב קד ה ׁש ערי בּ ּס פר זי"ע ויטאל ח יּ ים ז)ר בּ י ׁש ער  ב מז כּ י(חלק : 
ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  ספ"ח)לחיּ ביּ א: רבּ א אלקנה (אל יּ הוּ  זכה לּמ ה 

וּ מעלה  לרגל ע וֹ לה  ׁש היה מ ּפ ני ואהרן , כּ מ ׁש ה  ׁש קוּ ל ׁש מוּ אל להעמיד
כּ מ וֹ  אחריו, נוֹ הג בּ נוֹ  ׁש מ וּ אל וכן  אוֹ תן , וּ מז כּ ה עּמ וֹ  הר בּ ה אדם לבני 

ז')ׁש כּ תוּ ב  א' וּ תׁש וּ בתוֹ (ׁש מוּ אל  ישׂ ראל את וׁש פט  וגוֹ ' והגּ לגּ ל אל בּ ית וסבב 
מ וּ ם אלּ א מעלוֹ תיו לכל זכה לא ואברהם בּ יתוֹ , ׁש ם כּ י  (בּ ראׁש יתהרמתה 

ה ') וּ כתיב י"ב בּ חרן, ע שׂ וּ  אׁש ר  הנּ פׁש  י"ח)ואת י"ח יהיה (ׁש ם היוֹ  ואברהם 
וג וֹ ', ה'  דּ ר וׁש מרוּ  וגוֹ ', יצ וּ ה אׁש ר ידעּת יו כּ י וג וֹ ' גּ דוֹ ל רא ׁש י לג וֹ י וכל  
ז וֹ  סבּ ה על א לּ א  נענ ׁש ים  אינן א וֹ  זוֹ כין אינן  .ה דּ וֹ ר וֹ ת 

אוֹ תם,וכן  וּ מצּ ילים העוֹ לם כּ ל את  מזכּ ים הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מדים  אלּ וּ  כּ ל 
הגּ א וּ לה. את וּ מקרבים

עשׂ רהאנחנ וּ  בּ ׁש מוֹ נה יוֹ ם בּ כל היּ וֹ םמת ּפ לּ לים כּ ל  קוּ ינ וּ  ליׁש וּ עת "כּ י 
ליׁש וּ עה" לצ יּ וֹ ן וּ מצ ּפ ים בּ ׁש וּ ב עינינ וּ  "ותחזינה ואוֹ מרים – 
אוֹ מרים ע וֹ ד – ה ּמ ׁש יח...בּ רחמים" בּ ביאת  ׁש לימה בּ אמוּ נה  מאמין "אני 

בּ א ? לא  הּמ ׁש יח ל ּמ ה  אחד, ּפ ה  ׁש וֹ אלים כוּ לּ ם  ׁש יּ בוֹ א", יוֹ ם  בּ כל לוֹ  אחכּ ה

בּ ספר וֹ החפץ זצ "ל ליׁש וּ עה"חיּ ים יסוֹ דיּ ים:"צּפ ית  דּ ברים ׁש ני כּ וֹ תב 

וּ לקוּ וֹ תא . לחכּ וֹ ת  ׁש צּ ריכים  ב. וענ ׁש . בּ שׂ כר להאמין  הוּ א  היּ הד וּ ת ׁש יּ סוֹ ד 
ה ּמ ׁש יח . לביאת

ספריוּ בגלל חבּ רנוּ  וענ ׁש זה בּ ּס פרים שׂ כר ׁש לּ וֹ מד מי הבוּ ע, ּפ ר ׁש ת על 
מה ׁש ם  ימצא נדּפ סהאלּ וּ , הוּ א ,  ּבּ רו לה ּק דוֹ ׁש  להתקרב ּמ חּפ שׂ , 

הּמ פיצים אצל לקבּ לוֹ  ואפׁש ר מחד ׁש  .היּ וֹ ם  

ּפ עם החפץ  לחדׁש  בּ א וֹ ניּ ה למסחר ׁש נּ וֹ סע  לסוֹ חר  בּ מׁש ל: מס בּ יר  ח יּ ים 
את  ׁש הזמין אחר הנה. לכל ּפ רנסה לוֹ  יׁש  החדׁש  וּ מ זּ ה בּ ׁש נה,
ה זּ מן  מגּ יע, לא והמכוֹ נית וּ מחכּ ה עוֹ מד ה וּ א לאוֹ ניּ ה, אוֹ ת וֹ  ׁש יּ ּק ח המכוֹ נית
על  וּ מס ּת כּ ל בּ לעדוֹ , ּת צא והאוֹ ניּ ה הזּ מן  את ׁש יּ פסיד מפחד וה וּ א ע וֹ בר
כּ ל  ׁש ל הּפ רנסה כּ ל יהיה , מה מגּ יע , לא הוּ א אוֹ י, וצ וֹ עק  ה זּ מן , כּ ל העוֹ ן

ה זּ  בּ נסיעה ּת לוּ יה את.הנה 

 ּׁש ה כּ ל כ וּ להרגּ יׁש  יוֹ ם בּ כל  לוֹ  לחכּ וֹ ת הּמ ׁש יח, לביאת לחכּ וֹ ת צריכים 
בּ גּ אלּ ה . ּת לוּ י 

בּ יאתוֹ ?וּ בּמ ה לקרב יכוֹ לים  

 בּ מהרה ?ואי לה גּ אל נזכּ ה  מאמץ וּ במעט מעט בּ זמן  



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  כו

האמת את יוֹ דע אני גּ דוֹ לה , כּ זאת מלחמה  בּ קרבּ י לׁש ם יׁש  כּ לּ כם [ׁש אּת ם 
ל  א ּת ם בּ כּ סף ]ׁש מים, נוֹ געים ולא בּ ׁש בילכם, הכּ סף את צריכים אי א  אבל , 

לתת אפן בּ ׁש וּ ם  לי אפׁש ר להסבּ יר  יכוֹ ל  כּ בוֹ דוֹ  אוּ לי ל ּמ ה? לּמ ה? לּמ ה? 
מזּ ה מנ וּ חה לי  אין  בּ אמת א ּת י? קרה  כּ א לּ וּ מה  בּ מלחמוֹ ת ׁש לּ י הנּ פׁש  מאז  

מרגּ יׁש  ׁש אני מה זה  גּ ד וֹ לוֹ ת , 

בּ פ ׁש טוּ ת ּת ׁש וּ בה: כּ כה  הוֹ ל לא  כּ אלּ וּ  זכיּ וֹ ת  עוֹ לםלזכּ וֹ ת מחלּ קים  לא  
נ שׂ גּ ב  לדבר  לה גּ יע  כּ די זה, לפני זכיּ וֹ ת וצרי עמל, בּ לי ה בּ א 

יוֹ תר].כזה , לכם אסבּ יר  הּט לפ וֹ ן ועל ס ּפ וּ רים, כּ ּמ ה  [יׁש  

עוֹ ד,למ ׁש ל , נדּפ ס וּ  ולא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על נחוּ צים ספרים  1300 לנ וּ  יׁש  
רצוּ , בּ יוֹ תר, הגּ ד וֹ לים הרבּ ים  מז כּ י ואפילוּ  לזה , ׁש יּ זכּ ה  מי אין
ה ּס וֹ ד  וזה  ׁש לּ הם, ה גּ וּ ף בּ פנים  ׁש נּ לחמים  ׁש נתים  כּ בר אפן , בּ ׁש וּ ם  יכלוּ  ולא
למי  אז  ה גּ לוּ ת, מן  נצא ה זּ וֹ הר בּ זכוּ ת רק כּ י ה ּק דוֹ ׁש , בּ ז וֹ הר  ה ּט מוּ ן  ה גּ דוֹ ל 

לזה? לעזוֹ ר הזּ כוּ ת  וכנּ אמר יׁש  סג וּ לה , יחידי בּ בןרק בּ נדיבים , ּת בטחוּ  "אל 
ּת ׁש וּ עה" ל וֹ  אין  גּ אוה ,אדם להם אין  ּפ ׁש וּ טים אנׁש ים ׁש רק ר וֹ אים 

לתרם . א וֹ ת,זוֹ כים ׁש יּ זכּ ה  הוּ א  ּבּ רו לה ּק דוֹ ׁש  להתחנּ ן  הרבּ ה צרי אּת ה 
,לכ ׁש ּת זכּ ה ו ּת ב ּק ׁש  וּת בכּ ה י וֹ חאי  בּ ר  ׁש מע וֹ ן הר בּ י לציּ וֹ ן וּ כמוֹ תל 

הּק ד ׁש ים, לקדׁש  ּת רוּ מת וֹ  ׁש ּת גּ יע  זכה  אחד כּ ל  ׁש לּ א  כּ אן בּ ּמ ׁש כּ ן  הר בּ י גּ ם 
הּק ד ׁש ים ק וֹ דׁש  ה וּ א  זי"ע  יוֹ חאי בּ ר  וּ דמע וֹ ת ׁש מע וֹ ן  ּת פלּ ה הרבּ ה וצרי , 

לזה, בּ הקדּ מה)לזכּ וֹ ת זוֹ הר  לּק וּ טי בּ ספר .(ראה 

לזה ?מי יּ ז כּ ה וּ מי – בּ 'זכוּ ת ז 'וֹ הר – לזה"ב  כּ סף ה וֹ פכים  כּ יצד אלי? לּה ' 
הח נ וֹ תן כּ ל לא וזה  רב , הערב את  וּ בנית רב  לערב  כּ סף  נת ּת   ּׁש ל יּ ים 

רק יקנה אחד ׁש כּ ל חדׁש  דּ בר  עשׂ ינוּ  לכן כּ זאת, גּ דוֹ לה  לקדוֹ ׁש ה  לתת ל
חדׁש , כּ ל מלי וֹ ן 70 כּ פ וּ ל זוֹ הר  סיּ וּ מי 700 ׁש ל ה זּ כוּ ת לוֹ  ויהיה סטים , 10
ׁש ע וֹ ד  גּ ד וֹ ל, כזה הבּ א ע וֹ לם ק וֹ נים  כּ אן כּ י לזה, זוֹ כים יחידים רק לזה  וגם

בּ עוֹ לם. כזה  דּ בר היה לא

ל–"הוֹ דלכן ּת ז כּ ה  וּ בזה  גּ בּ וֹ ר", יר על  ּחר ב "חג וֹ ר בּ נּס יוֹ ן , ּת עמד עכׁש ו  
יׁש ב ּת . טוֹ ב  מוֹ ׁש ב יוֹ חאי "בּ ר  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן בּ ר בּ י לדּ בק  ,"והדר
." והדר הוֹ ד קנית ׁש ם  ׁש עמדּת . צוּ רים  בּ מערת בּ רחּת . א ׁש ר יוֹ ם נסּת  יוֹ ם
נחלּ ק ׁש אנחנ וּ  א וֹ  לבד, זה  את  לחלּ ק ויכ וֹ לים ,& 160 ס עוֹ לה  אחד סט כּ ל

בּ ׁש בילוֹ . ללמד  ׁש זּ כּ ה ׁש ם  כּ ל בּ ד יּ וּ ק לראוֹ ת ואפ ׁש ר  בּ ׁש ביל וֹ ,
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–כּ תב קד ה ׁש ערי בּ ּס פר זי"ע ויטאל ח יּ ים ז)ר בּ י ׁש ער  ב מז כּ י(חלק : 
ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  ספ"ח)לחיּ ביּ א: רבּ א אלקנה (אל יּ הוּ  זכה לּמ ה 

וּ מעלה  לרגל ע וֹ לה  ׁש היה מ ּפ ני ואהרן , כּ מ ׁש ה  ׁש קוּ ל ׁש מוּ אל להעמיד
כּ מ וֹ  אחריו, נוֹ הג בּ נוֹ  ׁש מ וּ אל וכן  אוֹ תן , וּ מז כּ ה עּמ וֹ  הר בּ ה אדם לבני 

ז')ׁש כּ תוּ ב  א' וּ תׁש וּ בתוֹ (ׁש מוּ אל  ישׂ ראל את וׁש פט  וגוֹ ' והגּ לגּ ל אל בּ ית וסבב 
מ וּ ם אלּ א מעלוֹ תיו לכל זכה לא ואברהם בּ יתוֹ , ׁש ם כּ י  (בּ ראׁש יתהרמתה 

ה ') וּ כתיב י"ב בּ חרן, ע שׂ וּ  אׁש ר  הנּ פׁש  י"ח)ואת י"ח יהיה (ׁש ם היוֹ  ואברהם 
וג וֹ ', ה'  דּ ר וׁש מרוּ  וגוֹ ', יצ וּ ה אׁש ר ידעּת יו כּ י וג וֹ ' גּ דוֹ ל רא ׁש י לג וֹ י וכל  
ז וֹ  סבּ ה על א לּ א  נענ ׁש ים  אינן א וֹ  זוֹ כין אינן  .ה דּ וֹ ר וֹ ת 

אוֹ תם,וכן  וּ מצּ ילים העוֹ לם כּ ל את  מזכּ ים הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מדים  אלּ וּ  כּ ל 
הגּ א וּ לה. את וּ מקרבים

עשׂ רהאנחנ וּ  בּ ׁש מוֹ נה יוֹ ם בּ כל היּ וֹ םמת ּפ לּ לים כּ ל  קוּ ינ וּ  ליׁש וּ עת "כּ י 
ליׁש וּ עה" לצ יּ וֹ ן וּ מצ ּפ ים בּ ׁש וּ ב עינינ וּ  "ותחזינה ואוֹ מרים – 
אוֹ מרים ע וֹ ד – ה ּמ ׁש יח...בּ רחמים" בּ ביאת  ׁש לימה בּ אמוּ נה  מאמין "אני 

בּ א ? לא  הּמ ׁש יח ל ּמ ה  אחד, ּפ ה  ׁש וֹ אלים כוּ לּ ם  ׁש יּ בוֹ א", יוֹ ם  בּ כל לוֹ  אחכּ ה

בּ ספר וֹ החפץ זצ "ל ליׁש וּ עה"חיּ ים יסוֹ דיּ ים:"צּפ ית  דּ ברים ׁש ני כּ וֹ תב 

וּ לקוּ וֹ תא . לחכּ וֹ ת  ׁש צּ ריכים  ב. וענ ׁש . בּ שׂ כר להאמין  הוּ א  היּ הד וּ ת ׁש יּ סוֹ ד 
ה ּמ ׁש יח . לביאת

ספריוּ בגלל חבּ רנוּ  וענ ׁש זה בּ ּס פרים שׂ כר ׁש לּ וֹ מד מי הבוּ ע, ּפ ר ׁש ת על 
מה ׁש ם  ימצא נדּפ סהאלּ וּ , הוּ א ,  ּבּ רו לה ּק דוֹ ׁש  להתקרב ּמ חּפ שׂ , 

הּמ פיצים אצל לקבּ לוֹ  ואפׁש ר מחד ׁש  .היּ וֹ ם  

ּפ עם החפץ  לחדׁש  בּ א וֹ ניּ ה למסחר ׁש נּ וֹ סע  לסוֹ חר  בּ מׁש ל: מס בּ יר  ח יּ ים 
את  ׁש הזמין אחר הנה. לכל ּפ רנסה לוֹ  יׁש  החדׁש  וּ מ זּ ה בּ ׁש נה,
ה זּ מן  מגּ יע, לא והמכוֹ נית וּ מחכּ ה עוֹ מד ה וּ א לאוֹ ניּ ה, אוֹ ת וֹ  ׁש יּ ּק ח המכוֹ נית
על  וּ מס ּת כּ ל בּ לעדוֹ , ּת צא והאוֹ ניּ ה הזּ מן  את ׁש יּ פסיד מפחד וה וּ א ע וֹ בר
כּ ל  ׁש ל הּפ רנסה כּ ל יהיה , מה מגּ יע , לא הוּ א אוֹ י, וצ וֹ עק  ה זּ מן , כּ ל העוֹ ן

ה זּ  בּ נסיעה ּת לוּ יה את.הנה 

 ּׁש ה כּ ל כ וּ להרגּ יׁש  יוֹ ם בּ כל  לוֹ  לחכּ וֹ ת הּמ ׁש יח, לביאת לחכּ וֹ ת צריכים 
בּ גּ אלּ ה . ּת לוּ י 

בּ יאתוֹ ?וּ בּמ ה לקרב יכוֹ לים  

 בּ מהרה ?ואי לה גּ אל נזכּ ה  מאמץ וּ במעט מעט בּ זמן  
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יע שׂ ה רבּ י אחת בּ ׁש עה הּק בּ לה ׁש לּ ּמ וּ ד כּ וֹ תבים:  מל וה כּ ּס א ויטאל ח יּ ים 
וּ פסק  ּת מימה, ׁש נה  הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה ׁש לּ א  מה החיּ יםּת יקוּ ן בּ כף 

קנ"ה) לוֹ .(בּ סימן יחׁש ב הּק בּ לה כּ לּ ימוּ ד בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  הלּ וֹ מד דּ גם , 

חי וּ מרן  איׁש  הנע שׂ ה ה בּ ן  ּפ על דּ גדוֹ ל ז"ל, הּמ ק בּ לים כּ תבוּ  אוֹ מר: זצ"ל 
הּת וֹ רה  מעסק  הנע שׂ ה מן י וֹ תר ּפ עמים  אלף ׁש בּ ת, בּ י וֹ ם הּת וֹ רה מעסק

עכל"ק . החוֹ ל. ימי ׁש ל
ער כּ וֹ צדּ יקיםוהאוֹ רח וֹ ת  ׁש בּ שׂ מחה  ּת וֹ רה  ולּמ וּ ד מצוה ׁש כּ ל אוֹ מר  

אלף . כּ פוּ ל

ּת וֹ רתנמצא ׁש נה  ּפ עמים  אלף לּ יּמ וּ ד ׁש ווה קוֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת אחד ׁש עה  
ּת וֹ רה . ׁש ע וֹ ת  מליוֹ ן  ׁש וה  וּ בשׂ מחה – הנּ גלה 

זי "ע:העוֹ לה  ר בּ וֹ תינ וּ  וּ בשׂ מחהמ דּ ברי קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  ל וֹ מד יה וּ די כּ א ׁש ר  
ׁש נה  מליוֹ ן  ׁש ל  לער אחת בּ ׁש עה עוֹ לה  ה ּק דוֹ ׁש " (לּמ וּ ד"ה זּ הר  

החוֹ ל) בּ ימי אחּפ ׁש ט ׁש עה  בּ צער , למד ואם ּת וֹ רה.. ׁש נה מליוֹ ן למאה ׁש וה ת 

אני" ּגּבֹור יאמר  ִ ָ ִ ַ ָֹ ַ ַ "הח ּלׁש
מאהה גּ ע לנ וּ  יׁש  בּ יוֹ ם, ׁש ע וֹ ת  10 ׁש לּ וֹ מדים  אברכים  100.000 : בּ עצמ 

רק ׁש לּ וֹ מד קטן  ילד אפילוּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די וכאׁש ר ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן
ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן  מאה  ׁש וה כּ ן גּ ם  הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר בּ ׁש בּ ת  אחת וכׁש עה 

יוֹ אל הנּ ביא דּ ברי בּ נוּ  י')יק יּ ם יכוֹ ל :(ד' יהוּ די וכל אני " גּ בּ וֹ ר יאמר "החלּ ׁש  
בּ רחמים . ה ּמ ׁש יח את  וּ להביא  לזה  לז כּ וֹ ת

חיּ יםועכ ׁש ו החפץ  ׁש ל הראׁש וֹ ן הדּ בר  את הוּ אנזכּ יר  היּ הדוּ ת  ׁש יּ סוֹ ד 
בּ לּמ וּ ד  לז כּ וֹ ת יכוֹ לים  גּ דוֹ ל שׂ כר בּ איזה וענ ׁש , בּ שׂ כר להאמין

הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר 

ח יּ ים,אם  החפץ דּ ברי ׁש ּק יּ וּ ם רוֹ אים אנוּ   ּוגםכ וענ ׁש , שׂ כר לענין  גּ ם  
הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר  בּ לּמ וּ ד וּ תלוּ יים  קׁש וּ רים  ה ּמ ׁש יח, לביאת  לחכּ וֹ ת לענין 

ּת וֹ רת כּ תוּ ב  לנ וּ  מתגּ לּ ה הּס וֹ ד ּת וֹ רת לּמ וּ ד ידי ׁש על האריז"ל בּ כתבי  
בּ עין , עין זה  את  לראוֹ ת  זוֹ כים  כּ לּ נוּ  וּ בדוֹ רנוּ  מעידיםהנּ גלה, וּ כבר  

דבׁש  מצּ וּ ף ׁש ּט עמ וּ  ׁש אחרי ּפ ׁש וּ טים , יהוּ דים ואפילוּ  ה כּ וֹ ללים  אברכי
בּ ּת וֹ רה נפלאים  חיד וּ ׁש ים  לחדּ ׁש  מחם וּ מתרחב לבּ ם נפּת ח ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר

מציּ נים . חבּ וּ רים לח בּ ר  וזכוּ  הּק ד וֹ ׁש ה,

ׁש ּמ ע וֹ ררבּ וֹ אוּ  אוֹ  ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד לחברוֹ  אוֹ מר אדם בּ ן אם וחב וּ ,
הזּ כיּ וֹ ת  כּ ל מק בּ ל הוּ א הּמ דרׁש , בּ בית  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש עוּ ר  לע שׂ וֹ ת

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר כט

הנּ ביא וּ כדברי הלּ וֹ מדים, כּ ל ג)ׁש ל ּפ ס וּ ק סד ּפ רק ׁש מע וּ :(יׁש עיה לא "וּ מע וֹ לם  
לוֹ ". למחכּ ה יע שׂ ה ,ז וּ לת אלהים ראתה לא  עין האזינוּ  לא

איכּ י הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר אחת  ׁש עה  רק ׁש בּ ת  כּ ל ׁש יּ למד אחד יהוּ די רק אפילוּ  
לס ּפ ר ׁש יּ כוֹ ל בּ עוֹ לם מח ׁש ב  ע וֹ ד אין יק בּ ל, ׁש הוּ א הזּ כיּ וֹ ת לסּפ ר אפׁש ר 

ׁש לּ וֹ , הכר ישׂ ראל כּ ל לכּ לל  בּ וֹ נה הוּ א א ׁש ר הּמ גן " "חוֹ מת  גּ דוֹ לה  וכּמ ה  
העוֹ לם לכל וּ מזכּ ה  .וּ מצּ יל 

היריםכּ תוּ ב ׁש יר חדׁש  ב ')בּ זוֹ הר ע ּמ וּ ד  פ"ו ה ּת וֹ רה:(דּ ף בּ ס וֹ דוֹ ת הע וֹ סקים  
היא ׁש נה, ועשׂ רים  מאה לאחר למעלה עוֹ לה נׁש מתם  כּ אׁש ר
יכוֹ לים לא  והחיצוֹ נים הּק ל ּפ וֹ ת  וכח וֹ ת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת ׁש ל  בּ א וֹ ר מתעּט פת
חוֹ קק ה וּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  א לּ א עוֹ ד ולא  הנּ ׁש מוֹ ת , בּ א וֹ תם וּ להתאחז לגׁש ת
וגם ה ּק דוֹ ׁש ה , הכינה  ׁש ל בּ לּ ב וּ ׁש  חיּ וּ תּה  בּ ח יּ ים  עוֹ ד הנּ ׁש מה אוֹ תּה  את

בּ ּה , הבּ א,מׁש ּת עׁש ע ועוֹ לם הזּ ה ע וֹ לם עוֹ למוֹ ת ב' ׁש יּ וֹ ר ׁש ת  אלּ א ע וֹ ד, ולא 
לוֹ  יׁש  אפילוּ  ה בּ א, לעוֹ לם יעלה כּ אׁש ר  הּת וֹ רה , ס וֹ ד וֹ ת לוֹ מד ׁש לּ א וּ מי
דּ וֹ חים  הּס וֹ ד, ּת וֹ רת למד ולא וכוּ ', וּ פוֹ סקים ׁש "ס ולמד טוֹ בים  מע שׂ ים
אוֹ תוֹ  מלּמ דים הבין , ׁש לּ א אפילוּ  למד הוּ א ואם  העליוֹ ן, עדן מגּ ן אוֹ תוֹ 
ולעסק גּ ב וֹ הוֹ ת בּ יׁש יב וֹ ת לי ׁש ב  ויכוֹ ל הּס וֹ ד, ּת וֹ רת את  העליוֹ נים בּ עוֹ למוֹ ת

הּת וֹ רה. בּ סוֹ דוֹ ת 

אירן ?מי ׁש ל  אטוֹ ם מּפ צצת מפחד  לא 

נמצאיםכּ לּ נוּ  אנ וּ  ׁש בּ וֹ  ה ּמ צּ ב את יוֹ םיוֹ דעים ילד  מה יוֹ דע  וּ מי ???[י ]– 

מגּ לּ ים מׁש ה הלוֹ ם , עליהם יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ור בּ י הנּ ביא , אליּ הוּ  רבּ נ וּ , 
ׁש יּ למדוּ  אלּ וּ  ורק  בּ רחמי , גלוּ תא מן  יפקוּ ן הזּ וֹ הר בּ ספר  ׁש רק לנ וּ ,

הּק דוֹ ׁש . הז וֹ הר ׁש הוּ א נח  בּ תבת ינּ צלוּ  ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר 

זוֹ הר ,בּ וֹ אוּ  ּת ּק וּ ני ׁש ל היּ וֹ מי  דּ ף  י וֹ ם כּ ל ללמד ונתחיל בּ יחד כּ לּ נ וּ  ונתאחד
ולׁש מע ללמד גּ ם אפׁש ר  זה ואת בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת ׁש ּת י  רק  לוֹ קח ׁש זּ ה 

ה זּ וֹ הרבּ " ּת ּק וּ ני "ק וֹ ל למען  אחת  ׁש עה נלמד  ק וֹ דׁש  וּ ב ׁש בּ ת בּ ּט לפוֹ ן , 
ה ּק דוֹ ׁש ה , יתבּ ר,ה כינה הם קׁש וֹ תוּ בעזרת  גּ זרוֹ ת כּ ל מעלינ וּ  יתבּ ּט לוּ  

מן יפקוּ ן  דּ א בּ ספרא  הרשב"י, ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ רחמים, ל גּ אלּ ה  ונזכּ ה  ורע וֹ ת ,
בּ רחמים . הגּ לוּ ת  מן  נצא ה זּ ה  בּ ּס פר בּ רחמי, גלוּ תא

ה ּגאֹון י. מרן ׁשל ּדברו נ ׁשמע  ְְְִֶַַָָָָָָּוכבר
ׁשליט "א, אלי ׁשיב ׁשל ֹום  יֹוסף רּבי  ְְִִִִִֶַַַָָָה ּצּדיק
חס מסּכן להיֹות יכ ֹול ה ּיֹום  ְְִֶַַַַָָָֻׁשהּמּצב

ּוצריכים  הע ֹולם, מּמלחמת יֹותר ְְְִִִִִֵֶֶָָָָוחלילה
ּולהרּבֹות יׂשראל, ּבעם ּגדֹול ֹות ְְְְְְִֵַַָֻזכּיֹות

ּומצוֹות. ְִַָּבּתֹורה



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  כח

יע שׂ ה רבּ י אחת בּ ׁש עה הּק בּ לה ׁש לּ ּמ וּ ד כּ וֹ תבים:  מל וה כּ ּס א ויטאל ח יּ ים 
וּ פסק  ּת מימה, ׁש נה  הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה ׁש לּ א  מה החיּ יםּת יקוּ ן בּ כף 

קנ"ה) לוֹ .(בּ סימן יחׁש ב הּק בּ לה כּ לּ ימוּ ד בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  הלּ וֹ מד דּ גם , 

חי וּ מרן  איׁש  הנע שׂ ה ה בּ ן  ּפ על דּ גדוֹ ל ז"ל, הּמ ק בּ לים כּ תבוּ  אוֹ מר: זצ"ל 
הּת וֹ רה  מעסק  הנע שׂ ה מן י וֹ תר ּפ עמים  אלף ׁש בּ ת, בּ י וֹ ם הּת וֹ רה מעסק

עכל"ק . החוֹ ל. ימי ׁש ל
ער כּ וֹ צדּ יקיםוהאוֹ רח וֹ ת  ׁש בּ שׂ מחה  ּת וֹ רה  ולּמ וּ ד מצוה ׁש כּ ל אוֹ מר  

אלף . כּ פוּ ל

ּת וֹ רתנמצא ׁש נה  ּפ עמים  אלף לּ יּמ וּ ד ׁש ווה קוֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת אחד ׁש עה  
ּת וֹ רה . ׁש ע וֹ ת  מליוֹ ן  ׁש וה  וּ בשׂ מחה – הנּ גלה 

זי "ע:העוֹ לה  ר בּ וֹ תינ וּ  וּ בשׂ מחהמ דּ ברי קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  ל וֹ מד יה וּ די כּ א ׁש ר  
ׁש נה  מליוֹ ן  ׁש ל  לער אחת בּ ׁש עה עוֹ לה  ה ּק דוֹ ׁש " (לּמ וּ ד"ה זּ הר  

החוֹ ל) בּ ימי אחּפ ׁש ט ׁש עה  בּ צער , למד ואם ּת וֹ רה.. ׁש נה מליוֹ ן למאה ׁש וה ת 

אני" ּגּבֹור יאמר  ִ ָ ִ ַ ָֹ ַ ַ "הח ּלׁש
מאהה גּ ע לנ וּ  יׁש  בּ יוֹ ם, ׁש ע וֹ ת  10 ׁש לּ וֹ מדים  אברכים  100.000 : בּ עצמ 

רק ׁש לּ וֹ מד קטן  ילד אפילוּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די וכאׁש ר ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן
ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן  מאה  ׁש וה כּ ן גּ ם  הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר בּ ׁש בּ ת  אחת וכׁש עה 

יוֹ אל הנּ ביא דּ ברי בּ נוּ  י')יק יּ ם יכוֹ ל :(ד' יהוּ די וכל אני " גּ בּ וֹ ר יאמר "החלּ ׁש  
בּ רחמים . ה ּמ ׁש יח את  וּ להביא  לזה  לז כּ וֹ ת

חיּ יםועכ ׁש ו החפץ  ׁש ל הראׁש וֹ ן הדּ בר  את הוּ אנזכּ יר  היּ הדוּ ת  ׁש יּ סוֹ ד 
בּ לּמ וּ ד  לז כּ וֹ ת יכוֹ לים  גּ דוֹ ל שׂ כר בּ איזה וענ ׁש , בּ שׂ כר להאמין

הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר 

ח יּ ים,אם  החפץ דּ ברי ׁש ּק יּ וּ ם רוֹ אים אנוּ   ּוגםכ וענ ׁש , שׂ כר לענין  גּ ם  
הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר  בּ לּמ וּ ד וּ תלוּ יים  קׁש וּ רים  ה ּמ ׁש יח, לביאת  לחכּ וֹ ת לענין 

ּת וֹ רת כּ תוּ ב  לנ וּ  מתגּ לּ ה הּס וֹ ד ּת וֹ רת לּמ וּ ד ידי ׁש על האריז"ל בּ כתבי  
בּ עין , עין זה  את  לראוֹ ת  זוֹ כים  כּ לּ נוּ  וּ בדוֹ רנוּ  מעידיםהנּ גלה, וּ כבר  

דבׁש  מצּ וּ ף ׁש ּט עמ וּ  ׁש אחרי ּפ ׁש וּ טים , יהוּ דים ואפילוּ  ה כּ וֹ ללים  אברכי
בּ ּת וֹ רה נפלאים  חיד וּ ׁש ים  לחדּ ׁש  מחם וּ מתרחב לבּ ם נפּת ח ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר

מציּ נים . חבּ וּ רים לח בּ ר  וזכוּ  הּק ד וֹ ׁש ה,

ׁש ּמ ע וֹ ררבּ וֹ אוּ  אוֹ  ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד לחברוֹ  אוֹ מר אדם בּ ן אם וחב וּ ,
הזּ כיּ וֹ ת  כּ ל מק בּ ל הוּ א הּמ דרׁש , בּ בית  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש עוּ ר  לע שׂ וֹ ת

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר כט

הנּ ביא וּ כדברי הלּ וֹ מדים, כּ ל ג)ׁש ל ּפ ס וּ ק סד ּפ רק ׁש מע וּ :(יׁש עיה לא "וּ מע וֹ לם  
לוֹ ". למחכּ ה יע שׂ ה ,ז וּ לת אלהים ראתה לא  עין האזינוּ  לא

איכּ י הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר אחת  ׁש עה  רק ׁש בּ ת  כּ ל ׁש יּ למד אחד יהוּ די רק אפילוּ  
לס ּפ ר ׁש יּ כוֹ ל בּ עוֹ לם מח ׁש ב  ע וֹ ד אין יק בּ ל, ׁש הוּ א הזּ כיּ וֹ ת לסּפ ר אפׁש ר 

ׁש לּ וֹ , הכר ישׂ ראל כּ ל לכּ לל  בּ וֹ נה הוּ א א ׁש ר הּמ גן " "חוֹ מת  גּ דוֹ לה  וכּמ ה  
העוֹ לם לכל וּ מזכּ ה  .וּ מצּ יל 

היריםכּ תוּ ב ׁש יר חדׁש  ב ')בּ זוֹ הר ע ּמ וּ ד  פ"ו ה ּת וֹ רה:(דּ ף בּ ס וֹ דוֹ ת הע וֹ סקים  
היא ׁש נה, ועשׂ רים  מאה לאחר למעלה עוֹ לה נׁש מתם  כּ אׁש ר
יכוֹ לים לא  והחיצוֹ נים הּק ל ּפ וֹ ת  וכח וֹ ת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת ׁש ל  בּ א וֹ ר מתעּט פת
חוֹ קק ה וּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  א לּ א עוֹ ד ולא  הנּ ׁש מוֹ ת , בּ א וֹ תם וּ להתאחז לגׁש ת
וגם ה ּק דוֹ ׁש ה , הכינה  ׁש ל בּ לּ ב וּ ׁש  חיּ וּ תּה  בּ ח יּ ים  עוֹ ד הנּ ׁש מה אוֹ תּה  את

בּ ּה , הבּ א,מׁש ּת עׁש ע ועוֹ לם הזּ ה ע וֹ לם עוֹ למוֹ ת ב' ׁש יּ וֹ ר ׁש ת  אלּ א ע וֹ ד, ולא 
לוֹ  יׁש  אפילוּ  ה בּ א, לעוֹ לם יעלה כּ אׁש ר  הּת וֹ רה , ס וֹ ד וֹ ת לוֹ מד ׁש לּ א וּ מי
דּ וֹ חים  הּס וֹ ד, ּת וֹ רת למד ולא וכוּ ', וּ פוֹ סקים ׁש "ס ולמד טוֹ בים  מע שׂ ים
אוֹ תוֹ  מלּמ דים הבין , ׁש לּ א אפילוּ  למד הוּ א ואם  העליוֹ ן, עדן מגּ ן אוֹ תוֹ 
ולעסק גּ ב וֹ הוֹ ת בּ יׁש יב וֹ ת לי ׁש ב  ויכוֹ ל הּס וֹ ד, ּת וֹ רת את  העליוֹ נים בּ עוֹ למוֹ ת

הּת וֹ רה. בּ סוֹ דוֹ ת 

אירן ?מי ׁש ל  אטוֹ ם מּפ צצת מפחד  לא 

נמצאיםכּ לּ נוּ  אנ וּ  ׁש בּ וֹ  ה ּמ צּ ב את יוֹ םיוֹ דעים ילד  מה יוֹ דע  וּ מי ???[י ]– 

מגּ לּ ים מׁש ה הלוֹ ם , עליהם יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ור בּ י הנּ ביא , אליּ הוּ  רבּ נ וּ , 
ׁש יּ למדוּ  אלּ וּ  ורק  בּ רחמי , גלוּ תא מן  יפקוּ ן הזּ וֹ הר בּ ספר  ׁש רק לנ וּ ,

הּק דוֹ ׁש . הז וֹ הר ׁש הוּ א נח  בּ תבת ינּ צלוּ  ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר 

זוֹ הר ,בּ וֹ אוּ  ּת ּק וּ ני ׁש ל היּ וֹ מי  דּ ף  י וֹ ם כּ ל ללמד ונתחיל בּ יחד כּ לּ נ וּ  ונתאחד
ולׁש מע ללמד גּ ם אפׁש ר  זה ואת בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת ׁש ּת י  רק  לוֹ קח ׁש זּ ה 

ה זּ וֹ הרבּ " ּת ּק וּ ני "ק וֹ ל למען  אחת  ׁש עה נלמד  ק וֹ דׁש  וּ ב ׁש בּ ת בּ ּט לפוֹ ן , 
ה ּק דוֹ ׁש ה , יתבּ ר,ה כינה הם קׁש וֹ תוּ בעזרת  גּ זרוֹ ת כּ ל מעלינ וּ  יתבּ ּט לוּ  

מן יפקוּ ן  דּ א בּ ספרא  הרשב"י, ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ רחמים, ל גּ אלּ ה  ונזכּ ה  ורע וֹ ת ,
בּ רחמים . הגּ לוּ ת  מן  נצא ה זּ ה  בּ ּס פר בּ רחמי, גלוּ תא

ה ּגאֹון י. מרן ׁשל ּדברו נ ׁשמע  ְְְִֶַַָָָָָָּוכבר
ׁשליט "א, אלי ׁשיב ׁשל ֹום  יֹוסף רּבי  ְְִִִִִֶַַַָָָה ּצּדיק
חס מסּכן להיֹות יכ ֹול ה ּיֹום  ְְִֶַַַַָָָֻׁשהּמּצב

ּוצריכים  הע ֹולם, מּמלחמת יֹותר ְְְִִִִִֵֶֶָָָָוחלילה
ּולהרּבֹות יׂשראל, ּבעם ּגדֹול ֹות ְְְְְְִֵַַָֻזכּיֹות

ּומצוֹות. ְִַָּבּתֹורה



 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  ל

לנוּ וּ כמוֹ  הּק ד וֹ ׁש ׁש גּ לּ ה לפטירתוֹ ,הרש "ש   ּסמו דּ וי  ערשׂ  על ב ׁש כב וֹ  
זיע "א: יצחק  חזק יּ ה רבּ י לבנ וֹ  אמר  כּ אׁש ר  צ וּ אה  מעין לנוּ  הׁש איר 
לחר וּ ת , ישׂ ראל  עם יצא הּק בּ לה  וכתבי הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ׁש בּ זכוּ ת אני "יוֹ דע
יהא מה ה ּס וֹ ד ותוֹ רת צדקנ וּ ... מׁש יח  וּ ביאת גּ א וּ לתינ וּ  ּת לוּ יה זה וּ בל ּמ וּ ד
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ּת וֹ בע וֹ ת מלּ וֹ תיו בּ עוֹ לם, מרחפוֹ ת וקדוֹ ׁש  צ דּ יק אוֹ תוֹ  ׁש ל האחר וֹ נוֹ ת 
עליה? יהא מה הּס וֹ ד "ותוֹ רת לקיּ מן. וּ מפצירוֹ ת "...עלבּ וֹ נן , 

בּ כל והּק וֹ ל ה יּ קר  מזּ מ נּ כם הקדיׁש וּ  לאלקינוּ . דּ ר ּפ נּ וּ  בּ ּמ דבּ ר, קוֹ רא 
– כּ לּ וֹ  הדּ וֹ ר וּ להצּ לת העם , יׁש וּ עת בּ ׁש ביל ׁש מים, לׁש ם יוֹ ם 

וּ בג ׁש מיּ וּ ת. בּ ר וּ חניּ וּ ת 
הגּ דוֹ לים בּ כחינוּ  כּ לּ נוּ , נתגיּ ס בּ וֹ א וּ  הדּ בר , בּ ידינוּ  ה ּמ צּ ב , את עם לׁש נּ וֹ ת 

נערים, עם זקנים וּ בינוֹ נים , צ דּ יקים ּפ ׁש וּ טים, עם גּ א וֹ נים הּק טנּ ים,
התחילוּ  רבּ ן , בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת עם מלּמ דים בּ ח וּ רים, עם ׁש עוּ רים  מ גּ ידי
 בּ דר ונפעל הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד את  וּ לק יּ ם  ולע שׂ וֹ ת לׁש מוֹ ר וּ ללּמ ד ללמד

בּ רחמים. צדקנוּ  מ ׁש יח את וּ להביא לקרב זוּ 
חניכוֹ בּ מיחד עם  ּמחנ בּ נ וֹ , עם ילמד אב קטנּ ים , על גּ דוֹ לים  להזהיר  

יחדּ ר  ּכ ּת יׁש ים, אין  גּ דיים אין אם  ׁש הרי ּת למידוֹ , עם וּ מלּמ ד
ּת קבּ ל  ה ּס וֹ ד ותוֹ רת  וּ לכּ וֹ ללים, לי ׁש יבוֹ ת  ּת וֹ רה , לתלמוּ די מנּ ער וּ תם, ּת למוּ דם
לבא וּ ר וֹ  בּ הקדּ מה   מל בּ כּס א  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  עליּ ה  מבּ ני להיוֹ ת ונז כּ ה  ּת נ וּ פה ,

ז וֹ הר . ּת ּק וּ ני על 
רבּ י וּ כבר מקאריץּפ סק  ׁש הוּ א ּפ נחס זוֹ הר, ׁש יּ למד צרי מלּמ ד  זצ "ל, 

להמׁש י ויוּ כל ח יּ ים", "עץ  ׁש הרבנׁש מהבּ חינת בּ זה  כּ י  לּת למידים, 
לּת ינוֹ ק , יׁש ר שׂ כל אמּת יתנוֹ תן  נ ׁש מה מנּ יח  .בּ זה  

הרזיםבּ ספר ללמדוֹ חכם  למלּמ ד בּ נוֹ  ׁש וֹ לח כּ ׁש אב דּ בּ רת וֹ : על הוֹ סיף  
כּ י ז וֹ הר, לוֹ מד הּמ ל ּמ ד אם לברר,  צרי ראׁש וֹ ן דּ בר ּת וֹ רה, אצלוֹ 
אפׁש ר אי וגם – לבנוֹ  ימ ׁש י הּמ לּמ ד  נ ׁש מה איזה יוֹ דע  מי אז לא, אם
כּ ּמ באר הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד בּ לי ׁש מים יראת קצת להּמ לּמ ד ׁש יּ היה

הּק דוֹ ׁש ים. בּ ּס פרים
וּ ממ ׁש י כּ ּמ ה וּ מפעיל מע וֹ רר זה ידי ׁש על הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר הלּ וֹ מד כּ ח גּ דוֹ ל 

כּ מ וֹ  עלינוּ , לרחם כּ פׁש וּ טוֹ , מּמ ׁש  הלוֹ ם, עליו  הר ׁש בּ "י נ ׁש מת  את 
בּ גּ מרא  ב ')ׁש אמר וּ  עּמ וּ ד מה דּ ף מוּ ם (סכּ ה ירמיה רבּ י  אמר חזק יּ ה ואמר : 

מ יּ וֹ ם  הדּ ין מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  כּ ל את  לפטוֹ ר אני  יכ וֹ ל י וֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר לא

ועד  הע וֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ע ּמ י בּ ני אליעזר ואלמלי  ע ּת ה  עד ׁש נּ בראתי
ואמר ס וֹ פוֹ  עד הע וֹ לם  ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם ע ּמ נוּ  עזיּ הוּ  בּ ן יוֹ תם ואלמלי עכׁש ו
והן  עליּ ה בּ ני ראיתי  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  מ וּ ם ירמיה רבּ י אמר  חזק יּ ה
הן  ׁש נים אם מהן וּ בני אני הם מאה אם מהן וּ בני אני הן אלף  אם מוּ עטין

הן. וּ בני אני

–ואפילוּ  הר ׁש בּ "י  לנ ׁש מת להתקר ּת וּ כלוּ  רגע בּ כל הּפ ׁש וּ ט  בּ ד וֹ רנ וּ  
טוֹ בה  לכם יכּ יר  זי"ע  הרׁש בּ "י וּ בו דּ אי נפלאוֹ ת, ליׁש וּ עוֹ ת ולז כּ וֹ ת
מ כּ ל  וּ מ צּ יל מגן  הּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ וֹ הר ׁש כּ יּ דוּ ע הבּ רכוֹ ת, מּמ קוֹ ר ותוּ ׁש ּפ עוּ 
הזּ וֹ כים  מן להי וֹ ת כּ לּ נוּ  ׁש נּ זכּ ה הלואי ואס וֹ נ וֹ ת. ּפ גוּ עים  וּ מ וֹ נע  הצּ ר וֹ ת 

– עלינ וּ  יעיד וּ בעצמ וֹ  בּ כב וֹ דוֹ  ׁש ה ּמ ׁש יח הגּ עּת י"הּמ ארים, בּ זכוּ ת". 

למען על מדּ ק וֹ תיכם הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם לּמ וּ ד ּת נ וּ  יקרים, יהוּ דים  כּ ן, 
נפ ׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם ליוֹ צרנוּ , ר וּ ח נחת לע שׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה, הכינה
אּת גליא  דּ האי דּ רא "ז כּ אה הר ׁש בּ "י  נב וּ את בּ נוּ  ׁש יּ קיּ ם  נזכּ ה כּ אחד וכלּ נוּ 
בּ יוֹ פיוֹ  מל מׁש יחנ וּ  דּ וד בּ ן  עינינוּ , ותחזנה דּ ר וֹ ר" "וּ קראתם וּ בסג וּ לתוֹ  בּ יּה 

בּ " ויגאלנוּ , ונחה עוֹ זיב וֹ א חלקינוּ , חי א–ל זאת וּ ב שׂ כר אלקינוּ , והדר " 
לבּ נוּ , ישׂ מח ואז עלינוּ , מלכוּ ת כּ ב וֹ ד יג לּ ה  מגינינוּ , צ וּ רנוּ  ה' ר וּ ח  עליו

רצוֹ ן. יהי  כּ ן אמן מלכּ נוּ , בּ יׁש וּ עת נפ ׁש נ וּ , ותגל

אדוֹ ננ וּ ּת וֹ רת וֹ  בּ עדנ וּ , טוֹ ב ימליץ הוּ א  עינינ וּ , מאירת היא  לנ וּ , מגן  
יוֹ חאי. בּ ר

ואמרּת ם:

מטהראמר וּ מי מּט הרין , אּת ם  מי לפני ישׂ ראל, א ׁש ריכם  עקיבא , רבּ י 
מטהר ּמ קוה  מה ה', ישׂ ראל מקוה וא וֹ מר, ׁש בּ מים . אביכם  אתכם ,

ישׂ ראל. את מטהר  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אף  ה ּט מאים , את





 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר  ל

לנוּ וּ כמוֹ  הּק ד וֹ ׁש ׁש גּ לּ ה לפטירתוֹ ,הרש "ש   ּסמו דּ וי  ערשׂ  על ב ׁש כב וֹ  
זיע "א: יצחק  חזק יּ ה רבּ י לבנ וֹ  אמר  כּ אׁש ר  צ וּ אה  מעין לנוּ  הׁש איר 
לחר וּ ת , ישׂ ראל  עם יצא הּק בּ לה  וכתבי הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ׁש בּ זכוּ ת אני "יוֹ דע
יהא מה ה ּס וֹ ד ותוֹ רת צדקנ וּ ... מׁש יח  וּ ביאת גּ א וּ לתינ וּ  ּת לוּ יה זה וּ בל ּמ וּ ד
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ּת וֹ בע וֹ ת מלּ וֹ תיו בּ עוֹ לם, מרחפוֹ ת וקדוֹ ׁש  צ דּ יק אוֹ תוֹ  ׁש ל האחר וֹ נוֹ ת 
עליה? יהא מה הּס וֹ ד "ותוֹ רת לקיּ מן. וּ מפצירוֹ ת "...עלבּ וֹ נן , 

בּ כל והּק וֹ ל ה יּ קר  מזּ מ נּ כם הקדיׁש וּ  לאלקינוּ . דּ ר ּפ נּ וּ  בּ ּמ דבּ ר, קוֹ רא 
– כּ לּ וֹ  הדּ וֹ ר וּ להצּ לת העם , יׁש וּ עת בּ ׁש ביל ׁש מים, לׁש ם יוֹ ם 

וּ בג ׁש מיּ וּ ת. בּ ר וּ חניּ וּ ת 
הגּ דוֹ לים בּ כחינוּ  כּ לּ נוּ , נתגיּ ס בּ וֹ א וּ  הדּ בר , בּ ידינוּ  ה ּמ צּ ב , את עם לׁש נּ וֹ ת 

נערים, עם זקנים וּ בינוֹ נים , צ דּ יקים ּפ ׁש וּ טים, עם גּ א וֹ נים הּק טנּ ים,
התחילוּ  רבּ ן , בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת עם מלּמ דים בּ ח וּ רים, עם ׁש עוּ רים  מ גּ ידי
 בּ דר ונפעל הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד את  וּ לק יּ ם  ולע שׂ וֹ ת לׁש מוֹ ר וּ ללּמ ד ללמד

בּ רחמים. צדקנוּ  מ ׁש יח את וּ להביא לקרב זוּ 
חניכוֹ בּ מיחד עם  ּמחנ בּ נ וֹ , עם ילמד אב קטנּ ים , על גּ דוֹ לים  להזהיר  

יחדּ ר  ּכ ּת יׁש ים, אין  גּ דיים אין אם  ׁש הרי ּת למידוֹ , עם וּ מלּמ ד
ּת קבּ ל  ה ּס וֹ ד ותוֹ רת  וּ לכּ וֹ ללים, לי ׁש יבוֹ ת  ּת וֹ רה , לתלמוּ די מנּ ער וּ תם, ּת למוּ דם
לבא וּ ר וֹ  בּ הקדּ מה   מל בּ כּס א  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  עליּ ה  מבּ ני להיוֹ ת ונז כּ ה  ּת נ וּ פה ,

ז וֹ הר . ּת ּק וּ ני על 
רבּ י וּ כבר מקאריץּפ סק  ׁש הוּ א ּפ נחס זוֹ הר, ׁש יּ למד צרי מלּמ ד  זצ "ל, 

להמׁש י ויוּ כל ח יּ ים", "עץ  ׁש הרבנׁש מהבּ חינת בּ זה  כּ י  לּת למידים, 
לּת ינוֹ ק , יׁש ר שׂ כל אמּת יתנוֹ תן  נ ׁש מה מנּ יח  .בּ זה  

הרזיםבּ ספר ללמדוֹ חכם  למלּמ ד בּ נוֹ  ׁש וֹ לח כּ ׁש אב דּ בּ רת וֹ : על הוֹ סיף  
כּ י ז וֹ הר, לוֹ מד הּמ ל ּמ ד אם לברר,  צרי ראׁש וֹ ן דּ בר ּת וֹ רה, אצלוֹ 
אפׁש ר אי וגם – לבנוֹ  ימ ׁש י הּמ לּמ ד  נ ׁש מה איזה יוֹ דע  מי אז לא, אם
כּ ּמ באר הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד בּ לי ׁש מים יראת קצת להּמ לּמ ד ׁש יּ היה

הּק דוֹ ׁש ים. בּ ּס פרים
וּ ממ ׁש י כּ ּמ ה וּ מפעיל מע וֹ רר זה ידי ׁש על הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר הלּ וֹ מד כּ ח גּ דוֹ ל 

כּ מ וֹ  עלינוּ , לרחם כּ פׁש וּ טוֹ , מּמ ׁש  הלוֹ ם, עליו  הר ׁש בּ "י נ ׁש מת  את 
בּ גּ מרא  ב ')ׁש אמר וּ  עּמ וּ ד מה דּ ף מוּ ם (סכּ ה ירמיה רבּ י  אמר חזק יּ ה ואמר : 

מ יּ וֹ ם  הדּ ין מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  כּ ל את  לפטוֹ ר אני  יכ וֹ ל י וֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י

 יוֹ מא דּ חד רב בּ יי בּ ר זוֹ הר לא

ועד  הע וֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ע ּמ י בּ ני אליעזר ואלמלי  ע ּת ה  עד ׁש נּ בראתי
ואמר ס וֹ פוֹ  עד הע וֹ לם  ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם ע ּמ נוּ  עזיּ הוּ  בּ ן יוֹ תם ואלמלי עכׁש ו
והן  עליּ ה בּ ני ראיתי  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  מ וּ ם ירמיה רבּ י אמר  חזק יּ ה
הן  ׁש נים אם מהן וּ בני אני הם מאה אם מהן וּ בני אני הן אלף  אם מוּ עטין

הן. וּ בני אני

–ואפילוּ  הר ׁש בּ "י  לנ ׁש מת להתקר ּת וּ כלוּ  רגע בּ כל הּפ ׁש וּ ט  בּ ד וֹ רנ וּ  
טוֹ בה  לכם יכּ יר  זי"ע  הרׁש בּ "י וּ בו דּ אי נפלאוֹ ת, ליׁש וּ עוֹ ת ולז כּ וֹ ת
מ כּ ל  וּ מ צּ יל מגן  הּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ וֹ הר ׁש כּ יּ דוּ ע הבּ רכוֹ ת, מּמ קוֹ ר ותוּ ׁש ּפ עוּ 
הזּ וֹ כים  מן להי וֹ ת כּ לּ נוּ  ׁש נּ זכּ ה הלואי ואס וֹ נ וֹ ת. ּפ גוּ עים  וּ מ וֹ נע  הצּ ר וֹ ת 

– עלינ וּ  יעיד וּ בעצמ וֹ  בּ כב וֹ דוֹ  ׁש ה ּמ ׁש יח הגּ עּת י"הּמ ארים, בּ זכוּ ת". 

למען על מדּ ק וֹ תיכם הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם לּמ וּ ד ּת נ וּ  יקרים, יהוּ דים  כּ ן, 
נפ ׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם ליוֹ צרנוּ , ר וּ ח נחת לע שׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה, הכינה
אּת גליא  דּ האי דּ רא "ז כּ אה הר ׁש בּ "י  נב וּ את בּ נוּ  ׁש יּ קיּ ם  נזכּ ה כּ אחד וכלּ נוּ 
בּ יוֹ פיוֹ  מל מׁש יחנ וּ  דּ וד בּ ן  עינינוּ , ותחזנה דּ ר וֹ ר" "וּ קראתם וּ בסג וּ לתוֹ  בּ יּה 

בּ " ויגאלנוּ , ונחה עוֹ זיב וֹ א חלקינוּ , חי א–ל זאת וּ ב שׂ כר אלקינוּ , והדר " 
לבּ נוּ , ישׂ מח ואז עלינוּ , מלכוּ ת כּ ב וֹ ד יג לּ ה  מגינינוּ , צ וּ רנוּ  ה' ר וּ ח  עליו

רצוֹ ן. יהי  כּ ן אמן מלכּ נוּ , בּ יׁש וּ עת נפ ׁש נ וּ , ותגל

אדוֹ ננ וּ ּת וֹ רת וֹ  בּ עדנ וּ , טוֹ ב ימליץ הוּ א  עינינ וּ , מאירת היא  לנ וּ , מגן  
יוֹ חאי. בּ ר

ואמרּת ם:

מטהראמר וּ מי מּט הרין , אּת ם  מי לפני ישׂ ראל, א ׁש ריכם  עקיבא , רבּ י 
מטהר ּמ קוה  מה ה', ישׂ ראל מקוה וא וֹ מר, ׁש בּ מים . אביכם  אתכם ,

ישׂ ראל. את מטהר  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אף  ה ּט מאים , את
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