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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

...וענׁש בּשׂכר האמוּנה רפיוֹן מּפני בּעקּר הדּת ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִהתמוֹטטוּת

יםהחפץּיח"עהּוׁשלי "צּפית אמרּמּא')ב "הנּה(ּפרק :מביא ֶ◌ָ◌ֵ◌
טטֹתמוּנׁש מקוֹמוֹת בּכּמה איןֹור ּאנו יםּבהר ּתינוֹונֹועוּב
א מה 'ד רתֹומּת תןּלדוּמי הבּנים קיןּתמנּו מאד מאד תּדה
תּבס על היטב נחּקה וכאׁשר .ּפנינוּלׁש ניםׁש בּאיזה ןּכ היה
,נהּהאמו ןֹורפי אּוה הּבהּס ועּקר דּברים הּמּכ יׁש הענין
בכלּו יחׁשּמה וּבביאת וענׁש כרׂשּב צחּנה לםֹעוּב נהּהאמוׁש
דּוֹר בּכל ראלׂשלי אמץ נתנה היא והנּביאים, הּתוֹרה יעוּדי
נפׁש בּמסירת דּתם רּעבו ולעמד תֹולאוהּת הּמצוּקוֹת לּכ לא
ֹנוּב את לראוֹת להאב היה ׁשיּפה ,ניהםּב את הן בּעצמם הן
לאקי רהֹטהו ֹמתוׁשנ להׁשיב םה קדת על לעיניו טּוחׁש
רּמד ֹוּכרּד ףּיסל חלילה אם רהאׁש גרםּב ֹותֹוראּמל ,מיםה

.צוהוהּמ רהֹוּתה

ידיאכן על שׂטן הׂמעש הצליח כּהיּוֹם יםּבהר ּותינֹנוֹעווּב ָ◌ֵ◌
הן ראלׂשי רבּקמ נהּהאמו ׁשרׁשי תֹוּפלר יםּבהר חיוּלוׁש
תֹקוּוצּמה גּדל איןֹור רׁשוכא ביאיםּנה בּיעוּדי הן ׁשוענ בּשׂכר
ה"ּהקבׁש םנפׁשּב מדּמין םֹיו בּכל ּועלינ ׁשעוֹברים תֹולאוהּת
מחכּין ואינן ,הּלאּגה מן יןמתיאׁשּו ,לגמרי ּוּנמּמ ניוּפ הסּתיר
הן תֹעצו ׁשמבּקּו ֹלעצמו ּפוֹנה אחד וכל ,ללּכ מיםׁש תּלמלכו
ּוּלאפׁש הּזמ ויוֹתר ,ֹיתוּב בניּו ֹעצמו לפרנס אי בּאּסוּר הן רהּתּב
על הּפריקת גּדל תםֹראוּב אוקים יראי ריםוהיׁש מימיםּתה
ענינים תֹמוֹמקו הּמכּב קלּהוׁש הרבּים ּתינוֹנוֹעווּב ׁשנּתהוּה
מיתה עליהן רהֹוּתה בהּחיׁש בריםּד כּגוֹן ריםּוחמּבׁש ריםּוהחמ

דּהינוּוכר ועריוֹת יוּמת, תֹומ מחלליה כתיבּד ׁשבּת לּוּחל ןֹוגּכ] ת 
,[אחרי בּפרׁשה ׁשכּתוּב ֹומּכ תֹעריו כּל בּכלל אּוהׁש נדּה, טבילת
,מיםׁש לרחמי ּרנוֹדוּב לקוּוֹת כלּונ אי וחוֹׁשבין ןּבקרּב ןּלב נפל
ילאּממ זה ידי ועל ,זהּכ נוֹרא אפןּב 'ד ּתוֹרת ּהפרוׁש אחרי
ילםּצלה ׁשנּוּכל אנׁשים איזה ןלתּק תֹולרא ּוּלאפ ,לגמרי יןמתרּפ

ׁשחת". מרדת

לבללהעמיק:כּאןמטרתנוּוזאת ,וענׁש שׂכר עניני היּהוּדי בּלב ְ◌ֹ
נהּואמּב קּזיתח אּלא ,ׁשּואּיה לזרוֹעוֹת םֹוּלׁשו חס ליּפ
,מיםּיה כּל ֹותֹוא לאהבהּו ֹתוֹאו ליראה ,'ד אל לׁשוּב ׁשוענ בּשׂכר

.חתׁש מרדת וינּצל

מהם לאחד ּוּאפל ּמעוי א ׁשדּבריו בּרבּים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּׁשּמוֹכיח

חז"לׁשיוּממ ּואמרו" ּתוֹכחה: מאמרּב יםּחי החפץ ׁשם ַ◌ְ◌ִ◌
(ה"ס בּר(יבמוֹת אלעזר 'ר מוּם אילעא יּבר אמר 

מעׁשּהנ דּבר מרֹלו אדם על צוהּמׁש םׁשּכ הוֹכחׁשמעוֹן, (דּכתיב 
(י"רׁש ּוּנהימ ׁשּמקבּל מי כיחֹולה – כיחֹוּתאׁש האדם על מצוה ּכ 

ֹמוּכ ,נןּדרבּמׁש דברּב ּוהינ ,'ּווכ מענׁש ֹואינׁש ברּד מרֹול
חז"ל ּאמרול')ׁש ׁשוֹגגין(בּיצה ּהיוּיׁש מוּטב לישׂראל להם חּנה 

ועיּן .א ריתאֹאוּמד אבל בּדרבּנן מילי הני מזידין, ּויהי או
א"רמּב('ב סעיף תר"ח סימן או"ח ע"ש)ח"מאדמ ...וׁשמעּתי 

כיחֹוּמׁשּכ אבל בּיחיד, כיחֹוּמׁשּכ רק ּיׁש הכּלל הּזׁש ,ליט"אׁש
ּמעוי א ׁשדּבריו אפׁשר אי יםּברבּד ליתא, ללּהכ יםּברּב

לאחד ּוּאפל.מהם 

ע"כ חבר את לזכּוֹת לּתּדּתהׁש אּתה - מדּה כּנגד ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמדּה
ּתעמד וּלפני יבֲאׁש◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ

עדוהעצה ּוּאפל ,לֹודּג חיּוּב היא הּתוֹכחה צותּמׁש אחרי לזה, ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
וזה להוֹכיח. להתרל אדם צרי א לכן ,עמיםּפ מאה
ֹותֹוא ביםׁשֹוחׁש בריוּמד יׁשּירג א ניהׁש בּאפן להיוֹת צרי
דֹוע האדם את מרחקת כּזאת ׁשּתוֹכחה מּפני וׁשלּוֹם, חס ,עׁשלר
נעם וּבדברי בּנחת רק ּיהיו וּדבריו ... נהֹכוּהנ רּהד מן תרֹיו

נׁשמעים בּנחת חכמים דּברי אדם מכּל החכם אמר כברּו(קהלת) 
חמה יׁשיב ר א')וּמענה ט"ו רבּים(מׁשלי ,יםּבהר ּתינוֹנוֹבעווּו ... 

בריםּד על הּהז מןּזּב להוֹכיח ליםמתר 'ד לדבר מהחרדים
תֹונֹומעו ֹחברו את להזהיר אדם צרי ּפנים כּל על אבל הרבּה,
הׂשֹעוׁש מי ּהינו .ןֹהעוו את והגדּיל מאד בּותּכה הםּב ׁשהחמיר
עברה ׁשעשׂה יוןּכׁש גּלי, ׁשריּב והּתרגּוּם רמה, בּיד ןֹוהעו את
כּדכתיב: מאד ראֹנו העווֹן אז נכּפל בּפרסוּם, רמה, בּיד קטנּה

ל') ט"ו רּדבּמּב)זהּב ד' דבר יּכ 'ֹוגו רמה בּיד הׂעשּת אׁשר ׁשפּנוה 
אם וּמה .בּה נהֹעו ההוא פׁשּהנ ּתכּרת הכּרת הפר ֹומצות ואת
בּוחׁש אּוה בּגׁשם, ,ראלׂשּימ אחת נפׁש ׁשהמקיּם חז"ל ּאמרו
מי הּמוכ הּמּכ אחת על ,מלא עוֹלם םּקי ּוּאלּכ הקבּ"ה לפני
חטיאהּמ חז"ל ּואמר ׁשכּבר מחטא, ראלׂיש ׁשל ֹמתונׁש ׁשהצּיל

.ֹורגֹוהה מן ֹוחטא גּדוֹל ֹחברו דלאתּג לׁשער כלּוי מי כּן על 
בּודּאי ׁשהוּא מעווֹן ֹויבׁשלה ֹחברו את ׁשּמזכּה מי ׁשל צוההּמ
ּוּלא ׁשל והכר הּמצוה גּדל ערלׁש ואין .מלא עוֹלם קיּם ּוּלאּכ
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בּתוֹכחּתם לׁשוּב אחרים את הּפסוּק:הּמחזירים על חז"ל ּוואמר . 
עמדּת לפני יבׁשוא בּוׁשּת י"ט)אם ט"ו ּירמיהו)בּוׁשּת אם , 

אל יבׁשוא ,ּתכחֹתוּב למוּטב ראלׂןישּכ ועל עמדּת לפניּו י, 
להיג נפלאה סגלּה עוֹד צפוּנה כחהֹוּת מצותּבׁש רוֹאים ּואנחנ
את יבׁשמ ֹועצמּב ׁשהקבּ"ה "ד דרּב ללכת אּמיׁשּד אּתעּיס
תֹוּכלז לּתּדּתׁשה הּתא .הּדמ כּנגד הּדמ בחינתּב אליו, הּמוֹכיח

.עכ"ל "'עמדּת וּלפני יבׁשא ע"כ חבר את

וענׁש"וּבענין כרׂש" פרהּס מן נעּתיק אזה: ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מוֹדיע א אם ֹמוּכ לרע ואהבּת מצות לקיּם אפׁשר ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאי
וענׁש שׂכר ענין ַֹלחברו◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

היּׁשרכּתב קב ׁשֹדוּקה ה')בּּספר לרע(ּפרק ואהבּת :ֹנוֹולׁש וזה ָ◌ַ◌
ֹמוּכ(ה ו, בריםּלברכה(ד נםֹוזכר ּתינוֹוּבר ּאמרו (ּתוֹרת, 

ד') ,יםׁשֹקדו ּפרׁשת ,הניםּכלֹודּג ללּכ אּוהׁש ,קּוסהּפ אּוה זה 
בּאחיו הּמגנ ברּד האדם כּׁשרוֹאה יוֹתר, אהבה ל ואין .רהֹוּתּבׁש

ֹכיחוֹולה ריּצׁש ,ןֹוועו חטא איזה ׁשעוֹשׂה כּיבישׂראל, זה, על 
,אּוה הכּלל אבל בּזה. זה וּדבוּקין ריןּוקׁש הן ראלׂיש ׁשל נׁשמתן
יםׁשוהענ תֹוּבוהּס תֹותקאההרּפ יוֹדע אּוהׁש מי האדם ריּצגׁש 
צרי מהגּוּף, מהׁשּנה יציאת אחר האדם מתׁשלנ ׁשבּאים

ֹלחברו דּרכּוֹדלהוֹדיע ויעזב כּן םּג ֹוחבר הּיזכ ֹויד על אוּלי , 
"ֹלו ורפא בוׁש" עההרׁש(י ו, .(יׁשעיה 

ׁשמים ליראת אחרים ׁשּמעוֹרר למי הכר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹגּדל

י)כּתיב ד, בריםּד)הם אׁשר מיםּיה לּכ אתי ליראה ילמדוּן רׁשא ְ◌ִ◌
ילמדוּן רׁש"י ׁשפרּו ,ןּדוילּמ בּניהם ואת האדמה על יםּחי

ילּמדוּן, ,לעצמם ןּילפו .לאחריםיאלּפוּן- 

הּמדּוֹתוכתב מעלת ׁשמים)בּּספר יראת ערׁש):ֹונֹולׁש יוזהּראו ְ◌ָ◌ַ◌
אם כיחםֹלהו יםהאנׁש מן יירא אׁש מיםׁש ירא לכל
ׁשמים יראת נגד זה דּבר כּי כּוּרה, ׁשא הגיםֹוּנׁש אוֹתם ,יראה 

אחד חכם אמרׁש ֹמוּכ(ה ,א ניניםהּפ חזיק:(מבחרּמל ראוּי 
אחר חכם ואמר אדם. מבּני יירא אׁש וּבצדק חכמהּא,ב םׁש) 

לבדּוֹו) האקים אם כּי יראים אינם הצּדּיקים מּפני: לירא א , 
והגוּן, ראוּי זה דּבר ,רהֹוּתה מעלת ניּפמ ותלמידיהם חכמים
נםֹזכרו ּחכמינו ּואמר ּכׁש ,ניהםמּפ ולירא לכבּדם אדם וחיּב

לברכה(ב"ע כ"ב ףּד סחיםלמידי(ּפּת תֹוּבלר ,יראּת קיא ה' את 
.חכמים

ׁשמים ויראת לתוֹרה בּניו את להדרי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהחיּוּב

פרבּסּוןֹולׁש אמרּפ(רס"ח 'עמ זצ"ל, רגּוּבמהאמ רפאל יּבר (להגּאוֹן ַ◌ֵ◌ֶ◌
רהֹולת ניוּב את להדרי מחיּב מיּשׂראל איׁש לּכׁש כּתב

מיםּיּב פרטּב ,ֹלחכמתו דמתֹקו 'ה יראת ׁשיּהיה ה', וּליראת
ֹמוּכ ,בהּוׁשּת תֹוׂעשּלמ ֹותֹוא ּובּיעכ ׁשא האלּה הּקדוֹׁשים
המעכּבין הדּברים מן אחד אּוהׁש הרמבּ"ם, םׁשּב לעיל ׁשהבאתי
םּרכּדמ ּבוּוׁשּיׁש ֹיתוּב ואת בּניו את כיחֹיו ולכן הּתׁשוּבה, את

.עכ"ל הנה, כּל ּהּב ּורכּד ראׁש הרעה

לאדם ׁשוֹאלים ׁשנה ועשׂרים מאה הוֹכיחלאחר א מדּוּע , ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
יענׁש וּבׁשבילם קרוֹביו, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאת

ואמרזצ"ל חיּים החפץ מרן,יםּיח החפץ שׂיחוֹת בּּספר (מוּבא ְ◌ָ◌ַ◌
('ע הלּׁשוֹן:ס"ק וּלהוֹכיחבּזה קּזלח צרי אחד כּל 

מי וכן הּמצווֹת, בּקיּוּם רפין הם אם וּמיוּדעיו קרוֹביו את
צרי הּמצווֹת, בּקיּוּם הרפים בּאמריקא ביםֹוקר ֹלו ׁשּיׁש
ׁשנים מאה וּלאחר ,אחיה לםֹולע א אחי, זאת: ֹול לכּתב
הוֹכחּתי א מדּוּע יׁשאלוּני איּדוּב העליוֹן לםֹולע כּׁשאגּיע
תֹאו מזהיר אני לפיכ .בילׁשּב ענׁש לּואקב ,ביֹקרו ,את 

.עכ"ל

בּזהוּבאגּרת כּתב ,ל"זצ אלאנטּסמ ישׂראל רבּי להגּאוֹן הּמוּסר ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
יםּבהר את תֹוּכלז ֹוּלב אל האדם ישׂים לזאת הלּׁשוֹן:
על ּפקוּחוֹת האדם עיני כּי והּמוּסר, ראהּיה תּננוֹוּבלהת לעוֹררם
למוּסר הּמה נצרכים וכי תיהםֹונֹוחסר ירּכלהּו לדעת אחרים
יםּבר ֹוּב ּוטטֹוׁשי למען סרּוּמה בּלּמוּד עז כלּב יחזיק כּן למרבּה,
לאט ילאּממּו ,ֹוּב ּתלוּיה ּתהיה יםּבהר תּוזכּו ה', יראת הּותרב
מיתׁשּג רפוּאה והיא ,דקּצה בּנתיב ּידריכהו הּמוּסר דּולּמ לאט

לברכה נםֹוזכר ּחכמינו מאמרּכ רוּחנית, אתוגם הּהמזכ כּל 
.ֹידו על בּא חטא אין יםּבהר

החמר יכניע וענׁש שׂכר עניני לּמוּד ידי ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַעל

הּקדהכּתב ׁשער ֹוספרּב זי"ע ויטאל יםּחי רבּי ׁשֹדוהּק ּוינּרב ָ◌ַ◌
לזה הּסגלּו ,הענׁש בּיראת נןֹוּבלהת אדם כּל צרי אׁשר
יםׁשמעני אׁשר ליםֹודּגה יםׁשמענ המדבּרים הענינים ּוּאל ללמד

,ּלוּלה ליּּסוּרים לּוגבּו קץ אין ראׁש ,ןֹוהעלי לידעבּעוֹלם למען 
וׁשלוֹם חס הפקר העוֹלם ואין ודיּן דּין אית אוֹתנוּכּי ּוהזהיר וכן 

תֹוּבר בּספריהם,בּזה זי"ע יםׁשֹוהקד בֹטו םׁש עלּהב למידיּת ּוינ 
החמר, להכניע יוּכל ׁשוענ כרׂש לׁש הּפרטים ידיעת ידי ועל

רז"ל ע"א)כּמאמר ה' דּף יזכּר(בּרכוֹת לאו ואם מוּטב, ּוחּנצ אם 
וכל תֹאווהּת כּל להכנעת ןּכ םּג סגלּה והוּא הּמיתה, יוֹם ֹול

.תֹורע תֹוּדּמה

הּמיתה מיּוֹם ּפחד כּן גּם ואהרן כּמׁשה הקוּל ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְׁשמוּאל

ּבערׁשויטאל יםּיח רבּי ׁשֹודהּק להרב ו'הּקדה ׁשער א' חלק) ְ◌ַ◌ַ◌
וכו') כּוֹללת ּתרוּפה ןנתּק ועּתה תב:ד"הּכ 


מהאלמיןא) האדמו"ר גראס יהודה שלום רבי הגה"צ ידי על לאור יצא

תורה דברי ז"ח, עה"ת תורה דברי חל', 'ד הזוהר אור :בעמח"ס שליט"א,
בישראל הסת"ם ח"ח, כהלכתה בישראל המקוה חל', י"ג הש"ס על
בישראל השבת ,ג"ח כהלכתה בישראל העירוב חל', כ"ב כהלכתה
נ"ביהכ קדושת חל', כ"ו כהלכתה בישראל השחיטה ,חלקים ד' כהלכתה
חל', קי"ח ניקור ספרי קובץ חל', ג"ן כשרות בעניני ספרים קובץ ,'חל י"ז
המצוות שמירת י"ח, הברית שמירת ,'חל כ"ד הזוהר על ספרים קובץ

ועוד. חל', ח"ן כהלכתן

(בטעם בּטוּב ארּבמת וּבזה זה. על ֹכיחוֹלהו ריּצׁש ...תרֹיו אהבה ל ואין

האהבה יּכ בּּתוֹרה, גּדוֹל כּלל הוּא ֹמוּכ לרע ואהבּתׁש ז"ל, דּבריהם
ֹלקרבוּו חטא, איזה ֹוּב כּׁשרוֹאה ֹכיחוֹלהו אּהו ֹלחברו בּיוֹתר להֹדוּהג

ׁשבּּתוֹרה, הּמצווֹת לקיּם ה' דתֹהישר)לעבו .(קב 

מהגּוּף,ג) הנּׁשמה יציאת אחר האדם לנׁשמת איםּבׁש והענׁשים והּסבּוֹת
וכנּכוֹן. יּוראּכ בּעוֹלם ּנהּקות ּהלימהׁש א האׁש)אם מאוֹרי יוֹסף, .(יסוֹד 

(דֹכיחוֹלהו יסּתפּק ׁשא כּלוֹמר, .ֹולחבר להוֹדיע צרי הוּא... הכּלל אבל
ׁשהוּא החטא על הענׁש ןּכ גּם ֹלו יוֹדיע אלּא כּוּרה, ֹעצמו נוֹהג ֹאינוׁש ,סתם
םּב לׁשּהכּמל בּיוֹתר ויזּהר הרׁשעה ֹוּרכּד יעזב זה ידי על אוּלי כּי ,ֹוּב נכׁשל

אׁשכּנז)עוֹד. רּאוּב לפי ,האׁש ריֹומא). 

יוֹםישׂים יראת עיניו גדּמנ ׁשּומּת א ,ניוּפ על ה' יראת ָ◌ִ◌
הפּב אחד, רקב רוודּת ירקב עד הּקבר והכנסת הּמיתה
,םּניהּג לׁש ודינּה הּקבר, חבּוּט ודין ,לעיםֹוּת למאכל ֹורׂשּב
לּוקה אלּמוׁש ּוּלאפ כּי העוֹלם, איּב לכל לֹודּגה יןּדה ויוֹם

ואהרן הׁשמּיתכראׁשּב זהר ה', קרח ּתנחוּמא ,ח פי"ח, מדב"ר (ראה 
(ב"ע כ"א ףּד.דֹווע ,ריׁש כ"ה דּף ר"ה ע"ב, ל"א ףּד תֹרכוּב (וּראה 

(ב"עּוּנּממ נתירא ז), פכ"ו, ויק"ר ר(ראהּסבו ׁשמוּאל היהׁש 
כו'. ונתירא הדּין יוֹם אּוהׁש('ב אמר בּתנחוּמא זה דרך עד(ועל , 

.ֹונֹולׁש אןּכ

הדּין ויוֹם הקּבר ויוֹם הּמיתה יוֹם מעיני ׁשּימו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָא

דֹםעוׁש('ב ערׁש 'ב מעיני(בּחלק ּיליזו אל לעוֹלם :ֹונֹולׁש וזה , 
האּת ּוּלאּכ הגּדוֹל, הדּין ויוֹם ברּקה ויוֹם הּמיתה יוֹם
הרי לדין, נכנס אּתה ּוּכאלּו ,ֹוּב מדֹעו אּתה ּוּלכאּו ,תןֹוא רוֹאה

אׁשאיברי ׁשכּל חטא לׁש ריםּוהרה דּברי ּבל על יעלה 
מל לפני ןֹוּבׁשוח יןּד ןלּת עתיד אּתה רחּכ ועל ,ּב מעידין

אּוה ּורּב ׁשֹודּקה לכיםהּמ ד')מלכי רקּפ ףֹסו כּאן(אבוֹת עד , 
.ֹונֹולׁש


?םּנקי כּיצד - "ֹמוּכ לרע ּתואהב"

.םּינס בזהּו בּלּב נאהב אוּלי
.אּבה לםֹועּב ֹוענׁש ֹלחברו ׁשיּוֹכיח צרי א!

.הּבר כּי םֹהוהּת - עברה כּל על
.נאים יםׂלמעש הוֹדוֹת ,מאיד

.עיםּנ מה !האח ה', על גּנלהתע
מכּל. תרֹיו ֹול ייטיב אזי

על. אי מנּעוּריו אׁשר הגּבר אׁשרי
.רּד לאחרים יאלּף

.ער מלאים חיּיו
.ראהּהי ֹלעצמו ףּיאל

ּתירא" קיא ה' "את
.רּיסי מידּת ֹוּלב בּתוֹככי

את:רּיצי ֹוכלׂשּב םּניהּגה ענׁשי 
.םּיה מן הּטפּכ אינם הּמיתה צער נגד כּאיּוֹב יּסוּרין

.םּיּד לתאר נּתן א םּיהנּג יּסוּרי נגד א
.רּלדב ֹתוּודלּג על הבּעׁש"ט ּתלמידי ּפותאּסּנׁשּכ
:רּלסב אזנם את ,כיחםֹווה בּחלוֹם אליהם נגלה

.כריםֹמו כםּהנ םּללכ פתיםֹומּו אוֹתוֹת "מדּוּע
"?כריםֹזו אינכם ׁשלּי מיםׁש יראת ואת
רגע. בּכל ּתמידית מצוה היא יראה כּי

פּגע. מכּל מרנ ּהיד על
.ראהּהי ע"י ה' את נאהב

- הבּריאה ּתכלית זוֹהי
"ּהמרלׁשּו ּהלעבד עדן בגן ּחהוּנּוי"

.רהּטהּמ ֹלזו לםֹלעו אדם בּיאת
.פׁשּנה חׁשבּוֹן הׂשנע
.והרפׁש הּטיט נסיר

.אּבה לםֹועּב לנחלה נזכּה
.אּבבּו זהּב ּחלקנו אׁשרי



לשבת סיפורים
ל והחד מים הראת – והכינ הי ם והיה

הת קדת
אלימל רבּי ׁשֹודהּק הרב היה היּוֹם חצוֹת אחר ׁשבּת ערב בּכל
מקׁשקׁשת הבּת םֹיו ׁשּקדת ,יׁשּמרג לברכה ֹנוֹזכרו מלּיז'נסק
.ׁשקׁשהמק הּקוֹל בּפני אזניו לאטם מכרח והיה כּפעמוֹן, בּאזניו
,ֹתוֹאו חזיםֹוא רעדהּו ּפלּצוּת ּהיו ,ֹביתוּב אז נמצא ׁשהיה מי וכל
יּכ היּוֹם, חצוֹת קדם הכּל וּלתּקן להכין מכרחים ּהיו וּמׁשרתיו
בּבית חל ׁשל מעשׂה איזה מהם אחד הׂעש אם חצוֹת אחר
ֹכוֹתוּב מה וכל ׁשאחז, החפץ ֹאו הדּבר ֹודּמי נוֹפל היה הצּדּיק,

מתקלקל. היה

עזרא א"ן אברהם להרב הת לחה מארת נרא סר
ראב"ע) (הקרא ז"ל

מת ׁשקד והבּת היוֹת הכּוֹתב: וּמחּפיראמר מבהיל אפןּב חלּל 
בּמסירת וּמפגּינים ּפנים, בּׁשת בּלי מראוֹת ּועינינ כנהחׁשּת ראׁש
ּאמרנו לזאת בּפרהסיא. קדׁש תּבׁש וּמחלּלי מהרסי נגד נפׁש
להרב ׁשנּׁשלח הבּת" מ"אגּרת ראֹנו הּמעשׂה הּתע להדּפיס
רהּק מה ונפלאים נוֹראים ריםּוסּפ איזה ועוֹד ,עזרא אבּן

זהּב ליצלן רחמנא ריםּוּסיּב ּוענׁשּנׁש ,ׁשקד ׁשבּת ליּלמחל ברּמכ
לּפוּכ כרםׂשּו ,זה ידי על ּבוּוויׁש לב ּונויּת ּררוֹיתעו אוּלי וּבבּא,

המים. מן
חציּב עשׂרה עתׁשּו מאוֹת וּתׁשע אלפים ארבּעת בּׁשנת
אברהם ואני טבת, לחדׁש רׂעש עהּבארּב ׁשבּת ליל ילהּלה
הנּקרא האי מערי אחת בּעיר הייתי עזרא אבּן הנּקרא הּספרדּי
ואני נוֹׁשבת, ןֹארנו מגּבוּלוֹת ביעיׁש גּבוּל ׁשהוּא הארנוֹן קצה
יּלנגד עוֹמד והנּה בּחלוֹם ואראה עלי ערבה נתיׁשּו יׁשן הייתי
זאת קח אלי, אמרּוי ויּען ,מהּחתו אגּרת ֹובידּו גּבר כּמראה
ואבר םלה חוהּתואׁש ואקד הבּת אלי ׁשלחה האגּרת
,רֹומ ּנטפו וידי ידי בּׁשּתי ּונׂשואתּפ הכּבוֹד זה כּבּדני אׁשר םה
חם הּטוּרים קראיּב א ,קֹלמתו דבׁשּכ בּפי היהוּת ואקראנה
מה לנגדּי העוֹמד ואׁשאל ,ינפׁש יצאה וכמעט בּקרבּי לבּי
והנּוֹרא הנּכבּד הם את ׁשיּדעּתי םֹוּמי כּי אתיּטח וּמה ּפׁשעי
בטרםּו הבּת, את אהבּתי לעוֹלם מצווֹתיו יולמדּת בּראני ראׁש
חּהּלמׁש הייתי צאתּהּב םּג לבּי, בּכל לקראתּה יוֹצא הייתי אּהֹוּב
וּמדּוּע נאמן כּמוֹני עבדיה בּכל וּמי ,יריםׁשבּו מחהׂשּב תּהֹאו

אלי. לחּהׁש
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בּתוֹכחּתם לׁשוּב אחרים את הּפסוּק:הּמחזירים על חז"ל ּוואמר . 
עמדּת לפני יבׁשוא בּוׁשּת י"ט)אם ט"ו ּירמיהו)בּוׁשּת אם , 

אל יבׁשוא ,ּתכחֹתוּב למוּטב ראלׂןישּכ ועל עמדּת לפניּו י, 
להיג נפלאה סגלּה עוֹד צפוּנה כחהֹוּת מצותּבׁש רוֹאים ּואנחנ
את יבׁשמ ֹועצמּב ׁשהקבּ"ה "ד דרּב ללכת אּמיׁשּד אּתעּיס
תֹוּכלז לּתּדּתׁשה הּתא .הּדמ כּנגד הּדמ בחינתּב אליו, הּמוֹכיח

.עכ"ל "'עמדּת וּלפני יבׁשא ע"כ חבר את

וענׁש"וּבענין כרׂש" פרהּס מן נעּתיק אזה: ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מוֹדיע א אם ֹמוּכ לרע ואהבּת מצות לקיּם אפׁשר ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאי
וענׁש שׂכר ענין ַֹלחברו◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

היּׁשרכּתב קב ׁשֹדוּקה ה')בּּספר לרע(ּפרק ואהבּת :ֹנוֹולׁש וזה ָ◌ַ◌
ֹמוּכ(ה ו, בריםּלברכה(ד נםֹוזכר ּתינוֹוּבר ּאמרו (ּתוֹרת, 

ד') ,יםׁשֹקדו ּפרׁשת ,הניםּכלֹודּג ללּכ אּוהׁש ,קּוסהּפ אּוה זה 
בּאחיו הּמגנ ברּד האדם כּׁשרוֹאה יוֹתר, אהבה ל ואין .רהֹוּתּבׁש

ֹכיחוֹולה ריּצׁש ,ןֹוועו חטא איזה ׁשעוֹשׂה כּיבישׂראל, זה, על 
,אּוה הכּלל אבל בּזה. זה וּדבוּקין ריןּוקׁש הן ראלׂיש ׁשל נׁשמתן
יםׁשוהענ תֹוּבוהּס תֹותקאההרּפ יוֹדע אּוהׁש מי האדם ריּצגׁש 
צרי מהגּוּף, מהׁשּנה יציאת אחר האדם מתׁשלנ ׁשבּאים

ֹלחברו דּרכּוֹדלהוֹדיע ויעזב כּן םּג ֹוחבר הּיזכ ֹויד על אוּלי , 
"ֹלו ורפא בוׁש" עההרׁש(י ו, .(יׁשעיה 

ׁשמים ליראת אחרים ׁשּמעוֹרר למי הכר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹגּדל

י)כּתיב ד, בריםּד)הם אׁשר מיםּיה לּכ אתי ליראה ילמדוּן רׁשא ְ◌ִ◌
ילמדוּן רׁש"י ׁשפרּו ,ןּדוילּמ בּניהם ואת האדמה על יםּחי

ילּמדוּן, ,לעצמם ןּילפו .לאחריםיאלּפוּן- 

הּמדּוֹתוכתב מעלת ׁשמים)בּּספר יראת ערׁש):ֹונֹולׁש יוזהּראו ְ◌ָ◌ַ◌
אם כיחםֹלהו יםהאנׁש מן יירא אׁש מיםׁש ירא לכל
ׁשמים יראת נגד זה דּבר כּי כּוּרה, ׁשא הגיםֹוּנׁש אוֹתם ,יראה 

אחד חכם אמרׁש ֹמוּכ(ה ,א ניניםהּפ חזיק:(מבחרּמל ראוּי 
אחר חכם ואמר אדם. מבּני יירא אׁש וּבצדק חכמהּא,ב םׁש) 

לבדּוֹו) האקים אם כּי יראים אינם הצּדּיקים מּפני: לירא א , 
והגוּן, ראוּי זה דּבר ,רהֹוּתה מעלת ניּפמ ותלמידיהם חכמים
נםֹזכרו ּחכמינו ּואמר ּכׁש ,ניהםמּפ ולירא לכבּדם אדם וחיּב

לברכה(ב"ע כ"ב ףּד סחיםלמידי(ּפּת תֹוּבלר ,יראּת קיא ה' את 
.חכמים

ׁשמים ויראת לתוֹרה בּניו את להדרי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהחיּוּב

פרבּסּוןֹולׁש אמרּפ(רס"ח 'עמ זצ"ל, רגּוּבמהאמ רפאל יּבר (להגּאוֹן ַ◌ֵ◌ֶ◌
רהֹולת ניוּב את להדרי מחיּב מיּשׂראל איׁש לּכׁש כּתב

מיםּיּב פרטּב ,ֹלחכמתו דמתֹקו 'ה יראת ׁשיּהיה ה', וּליראת
ֹמוּכ ,בהּוׁשּת תֹוׂעשּלמ ֹותֹוא ּובּיעכ ׁשא האלּה הּקדוֹׁשים
המעכּבין הדּברים מן אחד אּוהׁש הרמבּ"ם, םׁשּב לעיל ׁשהבאתי
םּרכּדמ ּבוּוׁשּיׁש ֹיתוּב ואת בּניו את כיחֹיו ולכן הּתׁשוּבה, את

.עכ"ל הנה, כּל ּהּב ּורכּד ראׁש הרעה

לאדם ׁשוֹאלים ׁשנה ועשׂרים מאה הוֹכיחלאחר א מדּוּע , ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
יענׁש וּבׁשבילם קרוֹביו, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאת

ואמרזצ"ל חיּים החפץ מרן,יםּיח החפץ שׂיחוֹת בּּספר (מוּבא ְ◌ָ◌ַ◌
('ע הלּׁשוֹן:ס"ק וּלהוֹכיחבּזה קּזלח צרי אחד כּל 

מי וכן הּמצווֹת, בּקיּוּם רפין הם אם וּמיוּדעיו קרוֹביו את
צרי הּמצווֹת, בּקיּוּם הרפים בּאמריקא ביםֹוקר ֹלו ׁשּיׁש
ׁשנים מאה וּלאחר ,אחיה לםֹולע א אחי, זאת: ֹול לכּתב
הוֹכחּתי א מדּוּע יׁשאלוּני איּדוּב העליוֹן לםֹולע כּׁשאגּיע
תֹאו מזהיר אני לפיכ .בילׁשּב ענׁש לּואקב ,ביֹקרו ,את 

.עכ"ל

בּזהוּבאגּרת כּתב ,ל"זצ אלאנטּסמ ישׂראל רבּי להגּאוֹן הּמוּסר ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
יםּבהר את תֹוּכלז ֹוּלב אל האדם ישׂים לזאת הלּׁשוֹן:
על ּפקוּחוֹת האדם עיני כּי והּמוּסר, ראהּיה תּננוֹוּבלהת לעוֹררם
למוּסר הּמה נצרכים וכי תיהםֹונֹוחסר ירּכלהּו לדעת אחרים
יםּבר ֹוּב ּוטטֹוׁשי למען סרּוּמה בּלּמוּד עז כלּב יחזיק כּן למרבּה,
לאט ילאּממּו ,ֹוּב ּתלוּיה ּתהיה יםּבהר תּוזכּו ה', יראת הּותרב
מיתׁשּג רפוּאה והיא ,דקּצה בּנתיב ּידריכהו הּמוּסר דּולּמ לאט

לברכה נםֹוזכר ּחכמינו מאמרּכ רוּחנית, אתוגם הּהמזכ כּל 
.ֹידו על בּא חטא אין יםּבהר

החמר יכניע וענׁש שׂכר עניני לּמוּד ידי ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַעל

הּקדהכּתב ׁשער ֹוספרּב זי"ע ויטאל יםּחי רבּי ׁשֹדוהּק ּוינּרב ָ◌ַ◌
לזה הּסגלּו ,הענׁש בּיראת נןֹוּבלהת אדם כּל צרי אׁשר
יםׁשמעני אׁשר ליםֹודּגה יםׁשמענ המדבּרים הענינים ּוּאל ללמד

,ּלוּלה ליּּסוּרים לּוגבּו קץ אין ראׁש ,ןֹוהעלי לידעבּעוֹלם למען 
וׁשלוֹם חס הפקר העוֹלם ואין ודיּן דּין אית אוֹתנוּכּי ּוהזהיר וכן 

תֹוּבר בּספריהם,בּזה זי"ע יםׁשֹוהקד בֹטו םׁש עלּהב למידיּת ּוינ 
החמר, להכניע יוּכל ׁשוענ כרׂש לׁש הּפרטים ידיעת ידי ועל

רז"ל ע"א)כּמאמר ה' דּף יזכּר(בּרכוֹת לאו ואם מוּטב, ּוחּנצ אם 
וכל תֹאווהּת כּל להכנעת ןּכ םּג סגלּה והוּא הּמיתה, יוֹם ֹול

.תֹורע תֹוּדּמה

הּמיתה מיּוֹם ּפחד כּן גּם ואהרן כּמׁשה הקוּל ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְׁשמוּאל

ּבערׁשויטאל יםּיח רבּי ׁשֹודהּק להרב ו'הּקדה ׁשער א' חלק) ְ◌ַ◌ַ◌
וכו') כּוֹללת ּתרוּפה ןנתּק ועּתה תב:ד"הּכ 


מהאלמיןא) האדמו"ר גראס יהודה שלום רבי הגה"צ ידי על לאור יצא

תורה דברי ז"ח, עה"ת תורה דברי חל', 'ד הזוהר אור :בעמח"ס שליט"א,
בישראל הסת"ם ח"ח, כהלכתה בישראל המקוה חל', י"ג הש"ס על
בישראל השבת ,ג"ח כהלכתה בישראל העירוב חל', כ"ב כהלכתה
נ"ביהכ קדושת חל', כ"ו כהלכתה בישראל השחיטה ,חלקים ד' כהלכתה
חל', קי"ח ניקור ספרי קובץ חל', ג"ן כשרות בעניני ספרים קובץ ,'חל י"ז
המצוות שמירת י"ח, הברית שמירת ,'חל כ"ד הזוהר על ספרים קובץ

ועוד. חל', ח"ן כהלכתן

(בטעם בּטוּב ארּבמת וּבזה זה. על ֹכיחוֹלהו ריּצׁש ...תרֹיו אהבה ל ואין

האהבה יּכ בּּתוֹרה, גּדוֹל כּלל הוּא ֹמוּכ לרע ואהבּתׁש ז"ל, דּבריהם
ֹלקרבוּו חטא, איזה ֹוּב כּׁשרוֹאה ֹכיחוֹלהו אּהו ֹלחברו בּיוֹתר להֹדוּהג

ׁשבּּתוֹרה, הּמצווֹת לקיּם ה' דתֹהישר)לעבו .(קב 

מהגּוּף,ג) הנּׁשמה יציאת אחר האדם לנׁשמת איםּבׁש והענׁשים והּסבּוֹת
וכנּכוֹן. יּוראּכ בּעוֹלם ּנהּקות ּהלימהׁש א האׁש)אם מאוֹרי יוֹסף, .(יסוֹד 

(דֹכיחוֹלהו יסּתפּק ׁשא כּלוֹמר, .ֹולחבר להוֹדיע צרי הוּא... הכּלל אבל
ׁשהוּא החטא על הענׁש ןּכ גּם ֹלו יוֹדיע אלּא כּוּרה, ֹעצמו נוֹהג ֹאינוׁש ,סתם
םּב לׁשּהכּמל בּיוֹתר ויזּהר הרׁשעה ֹוּרכּד יעזב זה ידי על אוּלי כּי ,ֹוּב נכׁשל

אׁשכּנז)עוֹד. רּאוּב לפי ,האׁש ריֹומא). 

יוֹםישׂים יראת עיניו גדּמנ ׁשּומּת א ,ניוּפ על ה' יראת ָ◌ִ◌
הפּב אחד, רקב רוודּת ירקב עד הּקבר והכנסת הּמיתה
,םּניהּג לׁש ודינּה הּקבר, חבּוּט ודין ,לעיםֹוּת למאכל ֹורׂשּב
לּוקה אלּמוׁש ּוּלאפ כּי העוֹלם, איּב לכל לֹודּגה יןּדה ויוֹם

ואהרן הׁשמּיתכראׁשּב זהר ה', קרח ּתנחוּמא ,ח פי"ח, מדב"ר (ראה 
(ב"ע כ"א ףּד.דֹווע ,ריׁש כ"ה דּף ר"ה ע"ב, ל"א ףּד תֹרכוּב (וּראה 

(ב"עּוּנּממ נתירא ז), פכ"ו, ויק"ר ר(ראהּסבו ׁשמוּאל היהׁש 
כו'. ונתירא הדּין יוֹם אּוהׁש('ב אמר בּתנחוּמא זה דרך עד(ועל , 

.ֹונֹולׁש אןּכ

הדּין ויוֹם הקּבר ויוֹם הּמיתה יוֹם מעיני ׁשּימו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָא

דֹםעוׁש('ב ערׁש 'ב מעיני(בּחלק ּיליזו אל לעוֹלם :ֹונֹולׁש וזה , 
האּת ּוּלאּכ הגּדוֹל, הדּין ויוֹם ברּקה ויוֹם הּמיתה יוֹם
הרי לדין, נכנס אּתה ּוּכאלּו ,ֹוּב מדֹעו אּתה ּוּלכאּו ,תןֹוא רוֹאה

אׁשאיברי ׁשכּל חטא לׁש ריםּוהרה דּברי ּבל על יעלה 
מל לפני ןֹוּבׁשוח יןּד ןלּת עתיד אּתה רחּכ ועל ,ּב מעידין

אּוה ּורּב ׁשֹודּקה לכיםהּמ ד')מלכי רקּפ ףֹסו כּאן(אבוֹת עד , 
.ֹונֹולׁש


?םּנקי כּיצד - "ֹמוּכ לרע ּתואהב"

.םּינס בזהּו בּלּב נאהב אוּלי
.אּבה לםֹועּב ֹוענׁש ֹלחברו ׁשיּוֹכיח צרי א!

.הּבר כּי םֹהוהּת - עברה כּל על
.נאים יםׂלמעש הוֹדוֹת ,מאיד

.עיםּנ מה !האח ה', על גּנלהתע
מכּל. תרֹיו ֹול ייטיב אזי

על. אי מנּעוּריו אׁשר הגּבר אׁשרי
.רּד לאחרים יאלּף

.ער מלאים חיּיו
.ראהּהי ֹלעצמו ףּיאל

ּתירא" קיא ה' "את
.רּיסי מידּת ֹוּלב בּתוֹככי

את:רּיצי ֹוכלׂשּב םּניהּגה ענׁשי 
.םּיה מן הּטפּכ אינם הּמיתה צער נגד כּאיּוֹב יּסוּרין

.םּיּד לתאר נּתן א םּיהנּג יּסוּרי נגד א
.רּלדב ֹתוּודלּג על הבּעׁש"ט ּתלמידי ּפותאּסּנׁשּכ
:רּלסב אזנם את ,כיחםֹווה בּחלוֹם אליהם נגלה

.כריםֹמו כםּהנ םּללכ פתיםֹומּו אוֹתוֹת "מדּוּע
"?כריםֹזו אינכם ׁשלּי מיםׁש יראת ואת
רגע. בּכל ּתמידית מצוה היא יראה כּי

פּגע. מכּל מרנ ּהיד על
.ראהּהי ע"י ה' את נאהב

- הבּריאה ּתכלית זוֹהי
"ּהמרלׁשּו ּהלעבד עדן בגן ּחהוּנּוי"

.רהּטהּמ ֹלזו לםֹלעו אדם בּיאת
.פׁשּנה חׁשבּוֹן הׂשנע
.והרפׁש הּטיט נסיר

.אּבה לםֹועּב לנחלה נזכּה
.אּבבּו זהּב ּחלקנו אׁשרי



לשבת סיפורים
ל והחד מים הראת – והכינ הי ם והיה

הת קדת
אלימל רבּי ׁשֹודהּק הרב היה היּוֹם חצוֹת אחר ׁשבּת ערב בּכל
מקׁשקׁשת הבּת םֹיו ׁשּקדת ,יׁשּמרג לברכה ֹנוֹזכרו מלּיז'נסק
.ׁשקׁשהמק הּקוֹל בּפני אזניו לאטם מכרח והיה כּפעמוֹן, בּאזניו
,ֹתוֹאו חזיםֹוא רעדהּו ּפלּצוּת ּהיו ,ֹביתוּב אז נמצא ׁשהיה מי וכל
יּכ היּוֹם, חצוֹת קדם הכּל וּלתּקן להכין מכרחים ּהיו וּמׁשרתיו
בּבית חל ׁשל מעשׂה איזה מהם אחד הׂעש אם חצוֹת אחר
ֹכוֹתוּב מה וכל ׁשאחז, החפץ ֹאו הדּבר ֹודּמי נוֹפל היה הצּדּיק,

מתקלקל. היה

עזרא א"ן אברהם להרב הת לחה מארת נרא סר
ראב"ע) (הקרא ז"ל

מת ׁשקד והבּת היוֹת הכּוֹתב: וּמחּפיראמר מבהיל אפןּב חלּל 
בּמסירת וּמפגּינים ּפנים, בּׁשת בּלי מראוֹת ּועינינ כנהחׁשּת ראׁש
ּאמרנו לזאת בּפרהסיא. קדׁש תּבׁש וּמחלּלי מהרסי נגד נפׁש
להרב ׁשנּׁשלח הבּת" מ"אגּרת ראֹנו הּמעשׂה הּתע להדּפיס
רהּק מה ונפלאים נוֹראים ריםּוסּפ איזה ועוֹד ,עזרא אבּן

זהּב ליצלן רחמנא ריםּוּסיּב ּוענׁשּנׁש ,ׁשקד ׁשבּת ליּלמחל ברּמכ
לּפוּכ כרםׂשּו ,זה ידי על ּבוּוויׁש לב ּונויּת ּררוֹיתעו אוּלי וּבבּא,

המים. מן
חציּב עשׂרה עתׁשּו מאוֹת וּתׁשע אלפים ארבּעת בּׁשנת
אברהם ואני טבת, לחדׁש רׂעש עהּבארּב ׁשבּת ליל ילהּלה
הנּקרא האי מערי אחת בּעיר הייתי עזרא אבּן הנּקרא הּספרדּי
ואני נוֹׁשבת, ןֹארנו מגּבוּלוֹת ביעיׁש גּבוּל ׁשהוּא הארנוֹן קצה
יּלנגד עוֹמד והנּה בּחלוֹם ואראה עלי ערבה נתיׁשּו יׁשן הייתי
זאת קח אלי, אמרּוי ויּען ,מהּחתו אגּרת ֹובידּו גּבר כּמראה
ואבר םלה חוהּתואׁש ואקד הבּת אלי ׁשלחה האגּרת
,רֹומ ּנטפו וידי ידי בּׁשּתי ּונׂשואתּפ הכּבוֹד זה כּבּדני אׁשר םה
חם הּטוּרים קראיּב א ,קֹלמתו דבׁשּכ בּפי היהוּת ואקראנה
מה לנגדּי העוֹמד ואׁשאל ,ינפׁש יצאה וכמעט בּקרבּי לבּי
והנּוֹרא הנּכבּד הם את ׁשיּדעּתי םֹוּמי כּי אתיּטח וּמה ּפׁשעי
בטרםּו הבּת, את אהבּתי לעוֹלם מצווֹתיו יולמדּת בּראני ראׁש
חּהּלמׁש הייתי צאתּהּב םּג לבּי, בּכל לקראתּה יוֹצא הייתי אּהֹוּב
וּמדּוּע נאמן כּמוֹני עבדיה בּכל וּמי ,יריםׁשבּו מחהׂשּב תּהֹאו

אלי. לחּהׁש
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי 
המלכים, ומי שילמד ינצל.

היא: וזאת האגּרת זאת

    

     

   

   

    

     

   

   

     

    

    

  

  

   



    

   

   

    

     

   

  

   

   

    

  

   

    

   

  

 

   

    

   

למידיּת ּהביאו אׁשר לּה הגּד דּגה הבּת ציר אלי אמרּיו ויּען
את לחלּל כּתוּב םוׁש רהֹוהּת יׁשּרוּפ ספרים אתמוֹל יתּב אל
עם רהֹוהּת בּמלחמוֹת להלּחם הבּת כּבוֹד בּעבוּר וּתאזר הבּת,

.איׁש ניּפ אּת או הבּת אוֹיבי

ידי וארחץ מאד, מאד נבהלה ונפׁשי עלי חיּור וּתתּפעם ואיקץ
ויהי ׁשּרוּפ ׁשם כּתיב והנּה בנהּלה אוֹר אל צהּוח הּספרים ואוֹציא
א' יוֹם עלה ניׁש יוֹם בּקר היה כּאׁשר אוֹמר והוּא בּקר, ויהי ערב
וגם בּגדי, קרעּתי וכמעט היּוֹם, אחר לֹוה ילהּלה כּי ׁשלם
ּלוּיחל וא אחת ׁשבּת לחלּל טוֹב יּתאמר יּכ ׁשּרוּפה זה קרעּתי
לעג ּנוּלּכ נהיה םּג הרע, הּפי' זה ּיראו אם הרבּה ׁשבּתוֹת ישׂראל
אם נדר ואדּר ׁשבּת דֹובּכ רּועבּב קּפואתא הגּוֹיים, עיניּב וקלס

ּקה םֹיו צאת אחר לעיני ׁשנת ארכּהאּתן אגּרת באכּתׁש עד ׁשֹדו 
,קׁשֹמוּו ּפח וּלהסיר מכׁשוֹל להרים הּתוֹרה יוֹם ראׁשית את לבאר
בהנכּת א כּי דעיםֹוי עּמהן יקיםּדּהצ םּג הּפרוּׁשים ישׂראל כּל יּכ
ּודעּיׁש רּועבּב רק יוֹם כלּב רּיתב הם הׂמעש בּראׁשית תרׁשּפ
רּיתב הם ׁשבת כּאׁשר הבּת ּמרוׁשי אי הּתוֹרה ׁשוֹמרי

בּראׁשית. ימי רלסּפ

לסּפר ּלנו היה הביעי יוֹם בּקר עד הי ףֹסו יהיה אם הּנוה
במערבּו בּמזרח ישׂראל לּכ מתעתע ׁשּרוהּפ זה הנּה הבּא, ילהּלה
םה זה 'יּפּב והּמאמין החיּים, םּג הרחוֹקים גּם ביםֹרוהּק םּג
ּתדבּק גּדוֹל בּקוֹל ֹתוֹוא והּקוֹרא ,ּוּנמּמ הבּת נקמת ינקם רּיתב
יבׁש ידיו רהֹוּתה בּפרוּׁשי ֹתוֹאו הכּוֹתב פרֹוּסה גּם ,ֹוּכלח ֹנוֹולׁש

אוֹר. יהי ישׂראל בּני לכלּו ּתכהה, ההּכ ֹימינו ועין יבׁשּת

הבּת", "אגּרת ספר עזרא ןּאב ּינוּרב ׁשֹדוהּק חבּר זה ועל
בּחׁשבּוֹנוֹת גּדוֹלוֹת והלכוֹת הכּתוּבים וּבבאוּר נכוֹחוֹת בּראיוֹת
ערב, ועד מערב לׁשבּת הּקבּלה צדקת כיחֹמו וּמזּלוֹת ּתקוּפוֹת

ׁשם. ןּיע




