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 האדמו"ר מהאלמין  אור הזוהר 379 * תשרי תשע"ד
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

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
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חלק ב

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

'תׁשּב'ּבֹו'ּת– הרבּיםזיכּוּיבּעניןזכּה 
הרבּיםמזכּיׁשלהכרגּדל ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מהׁשכּלכּכּדיעדגּדוֹלהכּכּלמעלההיאהרבּיםזכּוּי ִ◌
יםּבהריםׂשֹועעלֹהריידובׁשנחּוּלאּכאּאןהוׂעשּווזה 

"תּזכויםּביהרּלוּתֹוּייןבּלוּת עוֹשׂים ׁשהרבּים הזּכיּוֹת ׁשכּל ." 
נּתן ונעלה נשׂגּב כּה דּבר האם .ֹתוּלזכו ונזקפין אוֹתן בּמזכּה

.יד בּמחי לזה תֹוּכלז רׁשאפ הרי כּב מה ׁשל ברּד ֹוּב תֹולרא

חבּבּהוֹצאה כּּמה לׁש כּגוֹן:לאוֹר היּהדוּת תֹדוֹיסו על ריםּו ְ◌ָ◌ָ◌
ּתפלּין, ,חהּפׁשּמה טהרת כּׁשרוּת, ׁשבּת, מירתׁש
ללב יעּגלה רׁשאפ ֹוז דרּב .בלּת ּפני על והפצתם ,דֹווע מזוּזוֹת,
'הׁש ֹומתׁשּנׁש ,ֹוׁשרׁש מקוֹר ואחד אחד לכל ירּלהזכ יהוּדי, כּל
,עלּממ אלקי חלק והיא ,ֹדוֹבוּכ אּסּכ חתמּת חצוּבה ֹוּבקרּב נפח
הנּצחי, לעם בּּקׁשר קּזלהתח עליו ולכן היצוּרים, מבחר והוּא
לםֹעוּב להחליפם לא וׁשלוֹם וחס הנּצח רתֹלתוּו הנּצח לאלקי

.בּלל הנּכנסים להם והדּוֹמה ּוּלאּכ דבריםּב וׁשוא. ברֹעו

יעלׂשֹלעו להצטרף ואחד אחד לּכ יכוֹל תֹוּקטנ תֹצאוֹהו ידי ַ◌
עיםֹוּת יקרים מאחים למנע ,יםּבהר יּכזמּמ תֹולהיו מצוה,
,ראלׂשי לעם סוֹררת כּתף מלּתת ידיעתם ןֹוחסר מחמת וטוֹעים
תּלזכו ּקפוּזי הּטוֹבים מּמעשׂיהם ּרוּבצטּיׁש הזּכיּוֹת לּכ בכּו
חטא לידי אֹויב ׁשלּא ,הּהמזכ הּיזכ אלּא עוֹד ולא אוֹתם, הּהמזכ
דֹווע ועוֹד ,ֹוראּב ּוּלאּכ נחׁשב ויהיה חטא, רּהרהו לידי ולא
עדן בּגן וּלחלק ,םה ויראת בּתוֹרה וּמעלוֹת וּגדלּה יקר הּלהרב
תֹוּבר תֹוצאֹהו להוֹציא צריכים ּוהי אם ּוּלואפ ,ֹוערו ׁשעוּר לאין
לׁש בהֹחו היא ,זמן מן הרבּה וּלהקריב ׁשעוּר לאין תֹולֹוגדּו
להּפטר ׁשיּוּכל לםֹועּב יהוּדי ׁשוּם ׁשאין בּרוּרה, והלכה ּתוֹרה
אפסים אפס היא קעהההׁש כּל זה עסקּבׁשּכ ,ןּכׁש וכל מּמנּה.
,תּוּיחנּברוּו תּוּימׁשגּב ,אּבבּו בּזה מיםּהעצו הרוחים תלעּמ
אׂשֹוּנה עסק .לנצח קיּמת והּקרן ,הּהז בּעוֹלם אוֹכלים ּפרוֹתיה
תֹומצו ׁשל תֹוצאֹוּתה יּכ .תֹרוֹוּד ריֹולד תֹוּזכי ,חיםּוטּב רוחים
,חניתּור תּומּהתקדּב הבּאים תֹרוֹוּהד ּוׂיעש רׁשא טוֹבים יםׂשמעּו
,כּב ּהוּוּכּזׁש לזה ׁשיּכים אחריו צאצאיו צאצאי ּוׂעשּי מה וכל
בׁשנח ויהא יםּכהמז לקבוּצת רּלהתחב הּנה יסוּר לא ּפתי וּמי

.מהּועצו הּבר כּמצוה

יקעץ"נעּתֹיו "ּפלא פרמּס דפוס)כּאן ערך)הּהנ :ֹנוֹולׁש וזה ַ◌ְ◌ִ◌
יסהדּפּלמ החכמים יד קצרה קצּוּר הרב ׁשעל מאחר
יפה עיןּב אליהם ידיהם לפּתח 'ּוכ לעׁשירים יּוראו ,'ּכו ספריהם
אּהו מה לפי והכּל 'ּכו החכם עם ּיאכלו כּחלק חלק וּבזה
ּוּנמּמ מׁשּהנ עלתֹוּתה לפיּו לרבּים, נצר הוּא מה לפיּו הּספר,

רּבית הם דתֹהאלעבוּיׁש כּסף אין מעטּכׁש חּכותׁש קּודו 
ֹזוּכ הּבר למצוה כוּ',נחׁשב ֹועתׁשל הוּא מצוה ׁשל צאהֹהו לּכׁש , 

,ריםֹוּד רֹלדו לעד עוֹמדת ֹוצדקת הדּפוּס לצר תןֹוּהנ זה אבל
ֹחלקו ּטוֹב מה 'ּוכ ֹוּב יּלוּת הרבּים זכוּת הרבּים, את מזכּה והוּא
וגם הבּא, לםֹהעו חיּי ֹול קנה ּתוֹרה, בריּד ֹלו קנה ,בֹוט ׁשם קנה

.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,'ּוכ הזּה העוֹלם

עּהגיםּבהר יּוּזכ בּזה ׁשּיׁש ספר להדּפיס בּכדי אם עצמּב ַ◌ַ◌
בׁשנח יהא הכּסף איןׁש עד ,להֹגדוּו רבּה כּה צוההּמ
,תּוּיחנּברוּו תּוּמיגׁשּב וּמרבּים ליםֹודּג רוחיוּו זכיּוֹתיו כּי ,זהּב
ואחד אחד כּל ועל לנצח. דּוֹרוֹת וּלדוֹרי לעד וּבבּא, זהּב
וחלק יד לקחת כםׁש תֹולהּט ׁשא בּלהבת ררֹולהתע מיּשׂראל

ֹויד לא-ל אׁשר כּכל בּממוֹן זמןּב ׁשנפּב יּפעלבּגוּף מה וכל 
ׁשבּזכוּת ֹויתּב ונפׁשוֹת ֹמתוונׁש ֹועצמ בתֹולט ורק א אּוה זהּב
מכּל ּלוּצוינ לביתם וׁשלוֹם חס הנּגע יבוֹא לא הרבּה צוההּמ

בעזהי"ת. הזּמן ּפגעי

י"ח)בּּמׁשנהאיתא משנה ה פרק אבות),יםּבהר את המזכּה כּל ִ◌ָ◌
.ֹידו על בּא חטא אין

וּמהׁשנתנוּמ הרבּים, את הּהמזכ ׁשל ֹוכרׂש רב מה ללּמד, אהּב ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּג.יםּבהר את חטיאהּמ לׁש ֹוׁשענ דוֹל 

לּיםכּהרב את הּהמזכדרּב וּמדריכם וּמוּסר, ּתוֹרה דםלּמּמׁש - ָ◌
ֹותֹוא מוֹנעים מיםה ןּמׁש - ֹידו על אּב חטא אין ,רהיׁש
עדן. בּגן ותלמידיו םּנגיהּב אּוה יהא אּלׁש בּחטא, לׁשּכהּלמ

א') עמוד פ"ז דף יומא מסכת .(גמרא

נתןוכן דּרבּי בּאבוֹת מ')מוּבא הרבּים,,(פרק את הּהמזכ "כּל ְ◌ֵ◌
ֹידו על עברה מגלגּלים איןחליםֹנו למידיוּת ּיהיו ׁשלּא , 
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ׁשנּאמר לׁשאוֹל, יוֹרד והוּא הבּא י)העוֹלם טז, תהלים)לא "כּי , 
לא מרֹולּכ ,"חתׁש לראוֹת חסיד ןתּת לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב
חסיד ּתּתן ולא ,לֹואׁש אל אלׁש ,עברה לידי לבוֹא נפׁשי ּתעזב

בּׁשחת ׁשיּראוּני - עדן בּגן והם ,ידי על ּכוּזׁש ּתלמידי (תוספות- 
(טוב יום.

ׁשנּאמר ,ֹוּב ּתלוּיה הרבּים זכוּת הרבּים, את וזכּה זכה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶמׁשה
כא) ,לג ישׂראל"(דברים עם טיוּפמׁשּו עשׂה ה' "צדקת

בּחכמהזכהׁשהמ יתׁשֹוהאנ הלמוּת לתכלית ׁשהגּיע - ֶ◌
הרבּיםוּבמעשׂה, את ּתוֹרהוזכּה ראלׂשי את ׁשלּּמד - 

יםּבהר תּוזכ ולכן ,הּסגל עם תֹולהי רּהד להם רהֹוהו וּמצווֹת
הּמצווֹת, את ׁשּמקיּמים -ֹוּב יהּולּתהםעּמ קיּם הוּא ּוּלאּכ - 

:אמרּנׁש ,תֹצווהּמ אוֹתן עםכּל וּמׁשּפטיו עשׂה ה' צדקת" 
ישׂראלישׂראל" וכל הוּא הּתוֹרה, כּל וקיּם ליםׁשהׁש מרֹלוּכ - 

.ֹועּמ(המאירי). 

,ֹוּב ּתלוּי הרבּים חטא הרבּים את והחטיא חטא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָירבעם
אׁשר (בּן-נבט) ירבעם חּטאות "על ל) טו, א (מלכים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁשנּאמר

ישׂראל" את החטיא ואׁשר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָחטא

לכםחטאעםירב "רב :ראלׂיש לבני ואמר זהב עגלי הׂעשׁש - ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מארץ ּוהעל אׁשר ישׂראל אלהי הנּה ירוּׁשלם מעלוֹת

"מצרים(כח ,יב א ים,(מלכיםּהרב את והחטיאּחווּתהׁשׁש - 
,זרה עבוֹדה ּועבדו בּוֹלעגלים ּתלוּי יםּבהר חטאאּהו ּוּאלּכ - 

אותּטח על" :אמרּנׁש ישׂראל, ּוׂשעׁש החטאים כּל את עשׂה
נבט)ירבעם כּתוּב(בּן לא - ישׂראל" את החטיא ואׁשר חטא אׁשר 

אׁשר ירבעם אותּטח "על אלּא וישׂראל" ירבעם אותחּט על"
.ירבעםּב ּתלוּי ׁשהכּל מכּאן החטיא", ואׁשר חטא(ברטנורא). 

הרבּים את וּמזכּה לאחרים ּתוֹרה המלּמד ׁשל ֹכרוׂש ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹגּדל

י"ח)אבוֹתבּמּסכת משנה 'ה אין(פרק יםּבהר את הּהמזכ כּל : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עדן גןּב למידיוּת ּויהי אּלׁש כּדי .ֹידו על אּב חטא
תּתן לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב לא "כּי כּדכתיב בּגיהנּם, והוּא
יראה חסיד אּוהׁש ׁשּמי ראפׁש והיא "חתׁש לראוֹת חסיד
כּלוֹמר ,ראלׂיש עם וּמׁשּפטיו הׂעש ה' צדקת אחרׁש אלּא ׁשחת,

.ֹועּמ ראלׂשי וכל אּוה הּתוֹרה לּכ וקיּם יונהׁשהׁשלים רבינו פרוש) 
(י"ח משנה ה' פרק .אבות

הרהוּר לידי וא חטא לידי א יבוֹא א הרבּים את ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

מי"ח)אבוֹתבּמּסכת בּא(פ"ה חטא אין הרבּים את הּהמזכ כּל , ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
,ֹזוּכ להֹדוּג תּוזכ הׂשֹעו אדםׁשּכ .ֹידו יןעלּדה תּדמ 

י על חטא להביא אּלׁש זהּכ לֹדוּג שׂכר םּלׁשל ולאנוֹתנת ֹדו 
.מצוה מצוה כרׁש ,ֹכרוׂש ּוזהו ,עברה רּיונההרהו רבינו פרוש) 

ה') פרק אבות .על

סנהדריןּבּוהּבא רבּי אמר :ֹונֹולׁש וזה ,ט"אתצ ההמע לּכ ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
,ּהאׂשע ּוּאלּכ בּתוּהכ עליו מעלה מצוה לדבר ֹחברו
והלא ּהוּהכ מׁשה וכי היאר, את ֹוּב יתּכה אׁשר מּטּו אמרּנׁש
מצוה לדבר ֹחברו את המעה כּל ל לוֹמר אלּא ,ּהוּהכ אהרן

.אּהׂשע ּוּאלּכ הכּתוּב עליו מעלה

הכּה,ׁש"יוּבר אהרן והלא :מצוה דּבר ֹתוֹלאו .ֹאוׂשע ּוּלאּכ :םׁש ְ◌ַ◌ִ◌
ז)דּכתיב יד".(שמות נטהּו ּטמ קח אהרן אל אמר" 

לּכּוּלאּכ עליו מעלין הכינה כּנפי חתּת אחת הּריּב כניסהּמ ָ◌
.לםֹלעו ֹווהביא ֹורקמּו ֹויצר

אּתספֹבתוּותֹריוֹוז')ה א הוֹנה(פרק ׁשכּל יןּנמּו :ֹנוֹולׁש וזה ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּהו ּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ֹולחבר אחד רקּפ

אמרּנׁש לעוֹלם, ֹוהביאו ֹורקמּו ֹוטז)יצר יקר(ירמיה ציאֹוּת ואם 
.הּפה ֹותֹואּכ ,תהיה פיּכ ללֹוּזמ

ֹראוּב ּוּאלְּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ובשהש"ר(כב לתוֹ(א. אחת בּריּה הּמכניס כּל :ֹונֹולׁש וזה
עד ,ֹראוּב הוּא ּוּאלּכ עליו מעלין הכינה, כּנפי

.ֹונֹולׁש כּאן

לחיוֹת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהרוֹצה

יּעשׂהואם מה ולׁשנוֹת לקרוֹת למוּד ֹאינוּפ הׂויעש יל ?על רנס ְ◌ִ◌
חי. והוּא רּוּבּהצ(א כה .(ויק"ר 

בּּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְכּעוֹסק

סקֹהעו.רהֹוּתּב כּעוֹסק צבּוּר א)בּצרכי ה ברכות .(ירושלמי ָ◌ֵ◌

ׁשחדהּמנּיח לוֹקח ּוּאלּכ רּוּבצ צרכי ַ◌ַ◌ִ◌

צבּוּרמברכּתא צרכי יחיןּנמ ּווהי בעׁש בארּב עוֹברת היתה ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעלה מעשׂה ֹותֹוא וּמכּח עצמן בּצרכי ועוֹסקים

.חדׁש ּולקח ּוּאלּכ יג).הכּתוּב ה"פ ר"ב) 

עליו הצּבּוּר טרח ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָכּל

נזקקנתמנּה אני לטוֹבתי יאמר לא טלּית, ונוֹטל ראׁשּב אדם ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עליו. הצּבּוּר טרח כּל אּאל בּצּבּוּר, לי אכּפת לא

ח)(שמו"ר .כז

האימה ֹועּתּד נוֹתן ֹואינו ֹולראׁש להֹעוׁש מי וכל חלק זה אגוֹז ָ◌
על ררהׂש מנהיג ׁשהוּא מי כּל ּכ נוֹפל, ׁשהוּא סוֹף יעלה,
,ראלׂשי את מנהיג אּוה האי ֹוּתעּד נוֹתן ֹואינו בּישׂראל רּוּבּצה

נוֹפל ׁשהוּא יז)סוֹף ו רבה השירים .(שיר 

צדּיקים ׁשל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁשבחן

נפטריםלהוֹדיע כּׁשהם צדּיקים לׁש עצמןׁשבחן צר מנּיחין ְ◌ִ◌ַ◌
צבּוּר צרּב קלח).ועוֹסקין פנחס .(ספרי 

צבּוּר בּצרכי להעוֹסק החּסרוֹן ממלּא הוּא ּרוּב ׁשֹדוַּהק◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

לּכּוּלא יּכ לי נראה .ֹידו על בּא חטא אין יםּבהר את הּכהמז ָ◌
ואימתא רּוּבּצה על עליהם ואין הרבּים את מזכּין איןׁש
אּטרד להם אין כּי עצמן רהֹוּתּב להׁשּתדּל ליןֹיכו הם ראּוּצבּד
ּוּלא כּן אין מה ואימה, חדּפ מחמת וּמעכּב נעֹמוּו הזּמן לּובּטּו
הצּבּוּר חדּפמּו הלּב תּצרו מחמת רב ּפי על ,עליהם הצּבּוּר ׁשעל
וחּסרוֹן רב קּזה להם יׁש נמצא דּבר, םּוׁש תֹוׂשלע יכוֹלים אין

.עצמם חוֹבוֹת תּוללׁשּתׁשהּב רחמיווגרעוֹן רבּב ֹומׁש רּבית א 
בּא חטא אין יםּבהר את הּהמזכ "כּל ּוהינו ,ןֹרוהחּס להם אּלממ
ׁשּמזכּה זה ידי על אּב וחּסרוֹן גּרעוֹן אין לוֹמר ֹונֹרצו ,"ֹידו על

הרבּים דּׁשמיּא.את בּסיּעּתא ןֹנכו והוּא .(משה .(ישמח 

ישׂראל על הזּכוּת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵגּוֹרם

לדקדּקׁשהמ ׁשי .ֹוּב יּלוּת הרבּים תּוזכ יםּבהר את וזכּה זכה ֶ◌
גּדעוֹן יּבּג ׁשאמרּתי ֹומּכ לפרׁש ׁשי א ,"ֹוּב יּלוּת" הלּׁשוֹן
דּתּמּלׁשּכ ּתכף זה, כחּב ואמרּתי, ,"זה כחּב ל" כּתיב
כףּתׁש ,לרחמים הדּין מדּת נהפ כףּת ,עליהם ריאֹסנגו
הדּין תּדמ נהפ כףּת ,האדם על תּזכו דּממל כּׁשהצּדּיק

הּמׁשנה ׁשכּתב וזה ,ים"לרחמיםּהרב את הּוזכ זכה הׁשמ", 
תםֹוא הּוזכ ראלׂשי על טוֹב לדבּר ּתמיד רגיל היה ׁשּמׁשה ׁשּורּפ
ׁשאמר ּווזה ישׂראל, על רחמים ּתמיד עלֹוּפ היה זהּב ּתמיד,

"ֹוּב יּלוּת יםּבהר ישׂראל"זכוּת על הזּכוּת גּוֹרם היה הוּא ׁשּרוּפ , 
.מידּת אוֹתם ׁשזּכּה קודש)בּזה זרע). 

מאד הרבּה ֹכרוׂש צבּוּר בּצרכי ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹסק

ראוּוּבאמת ּוויאמר בּהם יםּהחי ּאוּקנּיׁש ההסּפד נתּוּכ רּקע ֶ◌ֱ◌ֶ◌
הּמול 'ה דתֹעבוּב עסק אׁשר לאיׁש הגּיע יקר הּמּכ
ֹמוּכ ,רּוּצב בּצרכי סקיםֹהעו בפרטּו ,הםֹמוּכ תֹוׂלעש ּאנחנו נחדּל
לפעמים ּולבּטּו רּוּצב בּצרכי ּועסקׁש הּמּכ הנּ"ל בּאנׁשים ׁשהיה

.רהֹוּתה עוֹנת כּן ידי על

ּוןואמרֹאפרסמו נהרי י"ג ֹוכרׂש ּהראו ּוהּבא לרבּי דרׁשּמּב ְ◌ָ◌ְ◌
אמרּתי ואני אמר ,ּהוּלאב ּהלי ּאמרו ,למאן ּוּלא ואמר
ּוהּאב רבּי יכּפר וׁשלוֹם חס אי בּאוּר וצרי .'ּוכו ייגעּת לריק
עּויד כּי יתבּתּכׁש ֹמוּכ דּברים לׁש טןּופׁשּו .תֹמצווּו רהֹוּת בּשׂכר
דּכ :גמראּב כּמבאר ׁשם וׁשכיח קיסר לבי בֹקרו היה ּהוּאב ר'
בׁשֹמו ראלׂשי מארץ כּן ואם ,'ּווכ קיסר לבי אתי ּוהּאב יּרב הוי
וחזרה הליכהּב זמן וצרי רב רּד קיסר מוֹׁשב לרוֹמי ּוהּבא רבּי
צרי ׁשם, הל בּחנּם לא יּכ וּלהׁשּתדּל יסרּקה אל לבוֹא םׁש וגם
מלכים ןּכׁש לּמכּו ריםׂש ּפתחי למבּקרי כּנּוֹדע רב זמן ןּכ גּם
זמן ןּכ ידי על לּטּב כּן ואם ההם, מיםּיּב רוֹמי קיסר ֹמוּכ גּדוֹלים
.מהֹוּוכד חברים דּבּוּק ׁשדרּמה יתּבמ ׁשּורּפ והיה רהֹוּתמה רב

אנהׁשּמּב ּוהםאמרעּמ עוֹסקים ּויהי רּוּבצ בּצרכי והעוֹסקים ַ◌
ּוּלאּכ הּהרב כרׂש עליכם אני מעלה ואּתם ׁשמים לׁשם

צבּוּרעשׂיתם, צרכי עסיקת ידי על כּי ּויצטער ׁשלּא ּווהינ 
מעלה כּי ּויראּת אל ֹלו ואמר טוֹבים, וּמעשׂים דּוּמּלה נתמעט

הרבּה שׂכר עליכם ותוֹרהאני ביםֹוט מעשׂים עשׂיתם ּוּאלּכ 
צבּוּרבּׁשלמוּת צרכיּב יּגע ׁשּמה ׁשּפחד ּוהּבא רבּי ענין ּווזה , 

רהֹוּת כּן ידי על מעט יּכ לריק הכּל וכדּוֹמה קיסר לבי והל
כּי ממים ֹלו ּוהרא אבל ,ייגעּת לריק ֹאמרו ּוזהו ,'ה דתֹועבו
.מאד הרבּה ֹכרוׂשּו םֹומק לּכמ כרׂש ֹלו קבע הוּא ּורּב ׁשֹודּקה

(דבש .(יערות

ּיראו אׁשר לכל אני ס"ג)חבר קי"ט, תהלים) ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁשנּמנוּ"מעוּת זה - להּמנוֹת", יוּכל לא וחּסרוֹן לתקן כלּוי לא ְ◌◌ָ◌
.הםעּמ נמנה ולא מצוה לדבר כו)חבריו .(ברכות 

לדברהרי חבריו עם להּמנוֹת ריּצׁש הוּא, הדּין ןּמׁש ֲ◌ֵ◌
אּלׁש חּסרוֹן זה הרי עּמהם נמנה ֹאינו ואם ,מצוה

.תֹנוּמלה בּוׁש יוּכל

ולהיוֹתוזאת להּמנוֹת ֹכחוּב יׁש ּונמאּת ואחד אחד כּל הרי ְ◌ֹ
הרב :ֹלו יּוהראו ֹול ּיה בּחלק אחד לּכ יםּבהר יּכזמּמ
ויחד 'ּווכ ֹוּנזמּב לּדוה ֹרועׁשּב ירהעׁש ,להֹדוּהג ֹועתּפהׁשּב
וכל .יםּבהר יּכמזּו הרבּים לתּצלה אחת רהּלחבו נמנים תֹלהיו

וּמי גּדוֹל דברּב מי בּזה לעזר לֹוכּיׁש אחד חלק ֹוכחּב ֹלו יׁש אחד
כמאמרםּו מצוה לעוֹשׂי נטּפל הּפחוֹת לכל תֹולהיו קטן בּדבר

:ז"ל(ה מצוה,(מכות יׂשֹעוּכ מצוה לעוֹשׂי הדיןהנּטּפל (והוּא 
(יז).להפ ה, ויקרא י"ורש .(ת"כ 

נפׁשוֹת המזכּה האדם שׂכר לגדל וער ׁשעוּר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאין
לּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּמקרבן

וּמזדּעזעיםבּעלי חליםׁש םה לדבר והחרדים היראים רהֹוּת ַ◌ֲ◌ֵ◌
ֹנוֹרצו עוֹברי על יחּגׁשלה עליהם למּט רּבית ֹודֹבוּכ מּפני
הרעה מדּרכּם ּובּוׁשי כּי עד היּׁשר דרּב להדריכם ,רּיתב

.רּבית ֹודתֹלעבו
והעניןמהּורּת תׁשרּפ ׁשֹודהּק בּזּהר מבאר(קכ"ט דּאין(דף ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּמקרבן נפׁשוֹת הּהמזכ האדם כרׂש לגדל וער רּעוׁש
ניםֹועלי ואוֹמר גּדוֹל בּקוֹל יוֹצא זּורּהכ כּי ,רּבית ֹודתֹלעבו
הּמזכּו תֹוׁשנפ דּבוֹרא אּוה מאן ,תאּסהדו אסהוּדי ותחּתוֹנים
תאהׁש תֹולעל ראוּי אּוהה ֹוראׁשּב תּומלכ ׁשכּתר ההוּא לחיּביּא
אזדּּמן דיןּכ ,עליּה ּאלוׁש וּמטרוֹניתא אּכמל האּד מלכּא קּמי
בּתר וקימין עלמא כלּב טטיׁשמּד ה' עיני מאינוּן סהדין ריןּת
לניאּפ על סהדין אנן הא ואמרי ,אּד סהדוּתא וסהדין ּפרגּוֹדא
אהּכז ,המקלקל מדּרכּם מסירםּו יםּרב הּמזכּד לניאּפ רּב
אלתּת עביד ּאיהו דּא ,בהֹולט ֹגינוּב רּכנז אבוֹי דּהא חוֹלקיה
ה"קוב אתיקר כּדין ,אחרא טראמּס ּהווּד דּחיּביּא אןנפׁש
ראּבזּג ּואיהּד נאמּמ חד ןּמּדאז ׁשעּתא ּהיּב ,לימתאׁש בּחדוא
רזאּב אתקריּד דּאתוון אׁשּוּמׁשּד רזאּב אּיקיּצדּד דּיוֹקנין על
אׁשדּוק וּרמיז ,איׁשּקד מאׁשּד דּׁשּמוּׁשא בּכתרא יהודיע"ם
עבידּד ׁשנ בּר אּוההּד קניּהֹיוּד ואייתי נאמּמ לההוּא אּוה ריּב
אּואנ וּמטרוֹניתא, אּמלכ יקּמ ליּה וקאים אּביּיחּד אןנפׁש
אּלההו ּהלי מסרין אעּתׁש בההיאּד וארעא מיאׁש עלי אסהדנא
חקיק דּלא עלמא בּהאי צדּיקא כּל ל לית האּד דּיוֹקנא,
'ע ּהידיּב וּמסרין ,נאמּמ דּההוּא ידא ּתחוּת לעילא ּהקניֹויּד
אּלההו ריּב מלכּא כּדין ,ּהוּב ּהדמארי אּינזּג דּכל מפּתחן

דּבר בּרכאן מכּל קנאֹיוּדאּביּחיּד אןנפׁש עביד דּכ לאברהם י 
'לד רמיז וקב"ה הכינה, נפיּכ חתּת מקרבןּו גּרים רּימג ׁשהיה
עאל ּואיהו יּהּמע ואזלי קנאֹיוּד לההוּא ונטלין עלּאין מׁשרין
גּניזין אינוּן רּב אחרא נש רּב ּהוּב זכי לאּד גּניזין עלמין לע'
אנׁש ניּב ּידעו ֹוהו ואלמלי ,אּיבּיחּד נפׁשיהוֹן עבדיּד ןּולאינ
אזלי ֹוהו ,ןֹלהו ּזכו דּכ ּגינייהוּב זכּאן ּווזכ אּתעלֹוּת הּמּכ
לבני זכי נאּמסכ ,יןּחי תרּב דּרדף מאןּכ ןֹלו ורדפי ּותרייהּבא
דּזכי כּמאן ּאיהו לאו עלּאין ניזיןּג בּכּמה טבאן בּכּמה אנׁש
נאּמסכ תרּב דּמׁשּתדּל מאן אּלא להאי, האי בּין מה בּחיּביּא,
גיניּהּב וזכי לאתקיימא ליּה וּגרים יּהׁשלנפ חיּין אׁשלים ּואיה
ּואיה חיּביּא תרּב לּדּתמׁשּד וּמאן ,עלמא אּולהה טבאן לכּמה
פייאּאתכּד אחרים אלהיםּד אחרא לסטרא עביד יתיר, ליםׁשא
על קוּבּ"ה דּאסּתלּק עביד ,תיּהֹולטנמ ּהלי ואעבד לטאׁש ולא
.לקיהֹחו אהּכז ,אחרא אנפׁש באּחי אּולהה עביד יקריה, כּוּרסי
יהי וכן סלה אמן ֹחלקו ריׁשוא ֹול אׁשרי הזּהר, ןֹולׁש כּאן עד

.ןֹאוררצו)(צדיקים. 

גּוֹרם מה ֹוכחּתֹתוּב בּתׁשוּבה לחזר הרבּים את ׁשּמזכּה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמי
ֹולנפׁשּו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹלם

הּקדוֹׁשוּמה בּזּהר כּמבאר הרבּים, את המזכּה מעלת גּדלה מאד ַ◌
ּתרוּמה תרׁשּפ(ב"ע קכ"ח דף)למרדף בעי זכאה :ֹונֹולׁש וזה 
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ׁשנּאמר לׁשאוֹל, יוֹרד והוּא הבּא י)העוֹלם טז, תהלים)לא "כּי , 
לא מרֹולּכ ,"חתׁש לראוֹת חסיד ןתּת לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב
חסיד ּתּתן ולא ,לֹואׁש אל אלׁש ,עברה לידי לבוֹא נפׁשי ּתעזב

בּׁשחת ׁשיּראוּני - עדן בּגן והם ,ידי על ּכוּזׁש ּתלמידי (תוספות- 
(טוב יום.

ׁשנּאמר ,ֹוּב ּתלוּיה הרבּים זכוּת הרבּים, את וזכּה זכה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶמׁשה
כא) ,לג ישׂראל"(דברים עם טיוּפמׁשּו עשׂה ה' "צדקת

בּחכמהזכהׁשהמ יתׁשֹוהאנ הלמוּת לתכלית ׁשהגּיע - ֶ◌
הרבּיםוּבמעשׂה, את ּתוֹרהוזכּה ראלׂשי את ׁשלּּמד - 

יםּבהר תּוזכ ולכן ,הּסגל עם תֹולהי רּהד להם רהֹוהו וּמצווֹת
הּמצווֹת, את ׁשּמקיּמים -ֹוּב יהּולּתהםעּמ קיּם הוּא ּוּלאּכ - 

:אמרּנׁש ,תֹצווהּמ אוֹתן עםכּל וּמׁשּפטיו עשׂה ה' צדקת" 
ישׂראלישׂראל" וכל הוּא הּתוֹרה, כּל וקיּם ליםׁשהׁש מרֹלוּכ - 

.ֹועּמ(המאירי). 

,ֹוּב ּתלוּי הרבּים חטא הרבּים את והחטיא חטא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָירבעם
אׁשר (בּן-נבט) ירבעם חּטאות "על ל) טו, א (מלכים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁשנּאמר

ישׂראל" את החטיא ואׁשר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָחטא

לכםחטאעםירב "רב :ראלׂיש לבני ואמר זהב עגלי הׂעשׁש - ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מארץ ּוהעל אׁשר ישׂראל אלהי הנּה ירוּׁשלם מעלוֹת

"מצרים(כח ,יב א ים,(מלכיםּהרב את והחטיאּחווּתהׁשׁש - 
,זרה עבוֹדה ּועבדו בּוֹלעגלים ּתלוּי יםּבהר חטאאּהו ּוּאלּכ - 

אותּטח על" :אמרּנׁש ישׂראל, ּוׂשעׁש החטאים כּל את עשׂה
נבט)ירבעם כּתוּב(בּן לא - ישׂראל" את החטיא ואׁשר חטא אׁשר 

אׁשר ירבעם אותּטח "על אלּא וישׂראל" ירבעם אותחּט על"
.ירבעםּב ּתלוּי ׁשהכּל מכּאן החטיא", ואׁשר חטא(ברטנורא). 

הרבּים את וּמזכּה לאחרים ּתוֹרה המלּמד ׁשל ֹכרוׂש ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹגּדל

י"ח)אבוֹתבּמּסכת משנה 'ה אין(פרק יםּבהר את הּהמזכ כּל : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עדן גןּב למידיוּת ּויהי אּלׁש כּדי .ֹידו על אּב חטא
תּתן לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב לא "כּי כּדכתיב בּגיהנּם, והוּא
יראה חסיד אּוהׁש ׁשּמי ראפׁש והיא "חתׁש לראוֹת חסיד
כּלוֹמר ,ראלׂיש עם וּמׁשּפטיו הׂעש ה' צדקת אחרׁש אלּא ׁשחת,

.ֹועּמ ראלׂשי וכל אּוה הּתוֹרה לּכ וקיּם יונהׁשהׁשלים רבינו פרוש) 
(י"ח משנה ה' פרק .אבות

הרהוּר לידי וא חטא לידי א יבוֹא א הרבּים את ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

מי"ח)אבוֹתבּמּסכת בּא(פ"ה חטא אין הרבּים את הּהמזכ כּל , ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
,ֹזוּכ להֹדוּג תּוזכ הׂשֹעו אדםׁשּכ .ֹידו יןעלּדה תּדמ 

י על חטא להביא אּלׁש זהּכ לֹדוּג שׂכר םּלׁשל ולאנוֹתנת ֹדו 
.מצוה מצוה כרׁש ,ֹכרוׂש ּוזהו ,עברה רּיונההרהו רבינו פרוש) 

ה') פרק אבות .על

סנהדריןּבּוהּבא רבּי אמר :ֹונֹולׁש וזה ,ט"אתצ ההמע לּכ ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
,ּהאׂשע ּוּאלּכ בּתוּהכ עליו מעלה מצוה לדבר ֹחברו
והלא ּהוּהכ מׁשה וכי היאר, את ֹוּב יתּכה אׁשר מּטּו אמרּנׁש
מצוה לדבר ֹחברו את המעה כּל ל לוֹמר אלּא ,ּהוּהכ אהרן

.אּהׂשע ּוּאלּכ הכּתוּב עליו מעלה

הכּה,ׁש"יוּבר אהרן והלא :מצוה דּבר ֹתוֹלאו .ֹאוׂשע ּוּלאּכ :םׁש ְ◌ַ◌ִ◌
ז)דּכתיב יד".(שמות נטהּו ּטמ קח אהרן אל אמר" 

לּכּוּלאּכ עליו מעלין הכינה כּנפי חתּת אחת הּריּב כניסהּמ ָ◌
.לםֹלעו ֹווהביא ֹורקמּו ֹויצר

אּתספֹבתוּותֹריוֹוז')ה א הוֹנה(פרק ׁשכּל יןּנמּו :ֹנוֹולׁש וזה ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּהו ּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ֹולחבר אחד רקּפ

אמרּנׁש לעוֹלם, ֹוהביאו ֹורקמּו ֹוטז)יצר יקר(ירמיה ציאֹוּת ואם 
.הּפה ֹותֹואּכ ,תהיה פיּכ ללֹוּזמ

ֹראוּב ּוּאלְּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ובשהש"ר(כב לתוֹ(א. אחת בּריּה הּמכניס כּל :ֹונֹולׁש וזה
עד ,ֹראוּב הוּא ּוּאלּכ עליו מעלין הכינה, כּנפי

.ֹונֹולׁש כּאן

לחיוֹת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהרוֹצה

יּעשׂהואם מה ולׁשנוֹת לקרוֹת למוּד ֹאינוּפ הׂויעש יל ?על רנס ְ◌ִ◌
חי. והוּא רּוּבּהצ(א כה .(ויק"ר 

בּּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְכּעוֹסק

סקֹהעו.רהֹוּתּב כּעוֹסק צבּוּר א)בּצרכי ה ברכות .(ירושלמי ָ◌ֵ◌

ׁשחדהּמנּיח לוֹקח ּוּאלּכ רּוּבצ צרכי ַ◌ַ◌ִ◌

צבּוּרמברכּתא צרכי יחיןּנמ ּווהי בעׁש בארּב עוֹברת היתה ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעלה מעשׂה ֹותֹוא וּמכּח עצמן בּצרכי ועוֹסקים

.חדׁש ּולקח ּוּאלּכ יג).הכּתוּב ה"פ ר"ב) 

עליו הצּבּוּר טרח ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָכּל

נזקקנתמנּה אני לטוֹבתי יאמר לא טלּית, ונוֹטל ראׁשּב אדם ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עליו. הצּבּוּר טרח כּל אּאל בּצּבּוּר, לי אכּפת לא

ח)(שמו"ר .כז

האימה ֹועּתּד נוֹתן ֹואינו ֹולראׁש להֹעוׁש מי וכל חלק זה אגוֹז ָ◌
על ררהׂש מנהיג ׁשהוּא מי כּל ּכ נוֹפל, ׁשהוּא סוֹף יעלה,
,ראלׂשי את מנהיג אּוה האי ֹוּתעּד נוֹתן ֹואינו בּישׂראל רּוּבּצה

נוֹפל ׁשהוּא יז)סוֹף ו רבה השירים .(שיר 

צדּיקים ׁשל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁשבחן

נפטריםלהוֹדיע כּׁשהם צדּיקים לׁש עצמןׁשבחן צר מנּיחין ְ◌ִ◌ַ◌
צבּוּר צרּב קלח).ועוֹסקין פנחס .(ספרי 

צבּוּר בּצרכי להעוֹסק החּסרוֹן ממלּא הוּא ּרוּב ׁשֹדוַּהק◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

לּכּוּלא יּכ לי נראה .ֹידו על בּא חטא אין יםּבהר את הּכהמז ָ◌
ואימתא רּוּבּצה על עליהם ואין הרבּים את מזכּין איןׁש
אּטרד להם אין כּי עצמן רהֹוּתּב להׁשּתדּל ליןֹיכו הם ראּוּצבּד
ּוּלא כּן אין מה ואימה, חדּפ מחמת וּמעכּב נעֹמוּו הזּמן לּובּטּו
הצּבּוּר חדּפמּו הלּב תּצרו מחמת רב ּפי על ,עליהם הצּבּוּר ׁשעל
וחּסרוֹן רב קּזה להם יׁש נמצא דּבר, םּוׁש תֹוׂשלע יכוֹלים אין

.עצמם חוֹבוֹת תּוללׁשּתׁשהּב רחמיווגרעוֹן רבּב ֹומׁש רּבית א 
בּא חטא אין יםּבהר את הּהמזכ "כּל ּוהינו ,ןֹרוהחּס להם אּלממ
ׁשּמזכּה זה ידי על אּב וחּסרוֹן גּרעוֹן אין לוֹמר ֹונֹרצו ,"ֹידו על

הרבּים דּׁשמיּא.את בּסיּעּתא ןֹנכו והוּא .(משה .(ישמח 

ישׂראל על הזּכוּת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵגּוֹרם

לדקדּקׁשהמ ׁשי .ֹוּב יּלוּת הרבּים תּוזכ יםּבהר את וזכּה זכה ֶ◌
גּדעוֹן יּבּג ׁשאמרּתי ֹומּכ לפרׁש ׁשי א ,"ֹוּב יּלוּת" הלּׁשוֹן
דּתּמּלׁשּכ ּתכף זה, כחּב ואמרּתי, ,"זה כחּב ל" כּתיב
כףּתׁש ,לרחמים הדּין מדּת נהפ כףּת ,עליהם ריאֹסנגו
הדּין תּדמ נהפ כףּת ,האדם על תּזכו דּממל כּׁשהצּדּיק

הּמׁשנה ׁשכּתב וזה ,ים"לרחמיםּהרב את הּוזכ זכה הׁשמ", 
תםֹוא הּוזכ ראלׂשי על טוֹב לדבּר ּתמיד רגיל היה ׁשּמׁשה ׁשּורּפ
ׁשאמר ּווזה ישׂראל, על רחמים ּתמיד עלֹוּפ היה זהּב ּתמיד,

"ֹוּב יּלוּת יםּבהר ישׂראל"זכוּת על הזּכוּת גּוֹרם היה הוּא ׁשּרוּפ , 
.מידּת אוֹתם ׁשזּכּה קודש)בּזה זרע). 

מאד הרבּה ֹכרוׂש צבּוּר בּצרכי ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹסק

ראוּוּבאמת ּוויאמר בּהם יםּהחי ּאוּקנּיׁש ההסּפד נתּוּכ רּקע ֶ◌ֱ◌ֶ◌
הּמול 'ה דתֹעבוּב עסק אׁשר לאיׁש הגּיע יקר הּמּכ
ֹמוּכ ,רּוּצב בּצרכי סקיםֹהעו בפרטּו ,הםֹמוּכ תֹוׂלעש ּאנחנו נחדּל
לפעמים ּולבּטּו רּוּצב בּצרכי ּועסקׁש הּמּכ הנּ"ל בּאנׁשים ׁשהיה

.רהֹוּתה עוֹנת כּן ידי על

ּוןואמרֹאפרסמו נהרי י"ג ֹוכרׂש ּהראו ּוהּבא לרבּי דרׁשּמּב ְ◌ָ◌ְ◌
אמרּתי ואני אמר ,ּהוּלאב ּהלי ּאמרו ,למאן ּוּלא ואמר
ּוהּאב רבּי יכּפר וׁשלוֹם חס אי בּאוּר וצרי .'ּוכו ייגעּת לריק
עּויד כּי יתבּתּכׁש ֹמוּכ דּברים לׁש טןּופׁשּו .תֹמצווּו רהֹוּת בּשׂכר
דּכ :גמראּב כּמבאר ׁשם וׁשכיח קיסר לבי בֹקרו היה ּהוּאב ר'
בׁשֹמו ראלׂשי מארץ כּן ואם ,'ּווכ קיסר לבי אתי ּוהּאב יּרב הוי
וחזרה הליכהּב זמן וצרי רב רּד קיסר מוֹׁשב לרוֹמי ּוהּבא רבּי
צרי ׁשם, הל בּחנּם לא יּכ וּלהׁשּתדּל יסרּקה אל לבוֹא םׁש וגם
מלכים ןּכׁש לּמכּו ריםׂש ּפתחי למבּקרי כּנּוֹדע רב זמן ןּכ גּם
זמן ןּכ ידי על לּטּב כּן ואם ההם, מיםּיּב רוֹמי קיסר ֹמוּכ גּדוֹלים
.מהֹוּוכד חברים דּבּוּק ׁשדרּמה יתּבמ ׁשּורּפ והיה רהֹוּתמה רב

אנהׁשּמּב ּוהםאמרעּמ עוֹסקים ּויהי רּוּבצ בּצרכי והעוֹסקים ַ◌
ּוּלאּכ הּהרב כרׂש עליכם אני מעלה ואּתם ׁשמים לׁשם

צבּוּרעשׂיתם, צרכי עסיקת ידי על כּי ּויצטער ׁשלּא ּווהינ 
מעלה כּי ּויראּת אל ֹלו ואמר טוֹבים, וּמעשׂים דּוּמּלה נתמעט

הרבּה שׂכר עליכם ותוֹרהאני ביםֹוט מעשׂים עשׂיתם ּוּאלּכ 
צבּוּרבּׁשלמוּת צרכיּב יּגע ׁשּמה ׁשּפחד ּוהּבא רבּי ענין ּווזה , 

רהֹוּת כּן ידי על מעט יּכ לריק הכּל וכדּוֹמה קיסר לבי והל
כּי ממים ֹלו ּוהרא אבל ,ייגעּת לריק ֹאמרו ּוזהו ,'ה דתֹועבו
.מאד הרבּה ֹכרוׂשּו םֹומק לּכמ כרׂש ֹלו קבע הוּא ּורּב ׁשֹודּקה

(דבש .(יערות

ּיראו אׁשר לכל אני ס"ג)חבר קי"ט, תהלים) ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁשנּמנוּ"מעוּת זה - להּמנוֹת", יוּכל לא וחּסרוֹן לתקן כלּוי לא ְ◌◌ָ◌
.הםעּמ נמנה ולא מצוה לדבר כו)חבריו .(ברכות 

לדברהרי חבריו עם להּמנוֹת ריּצׁש הוּא, הדּין ןּמׁש ֲ◌ֵ◌
אּלׁש חּסרוֹן זה הרי עּמהם נמנה ֹאינו ואם ,מצוה

.תֹנוּמלה בּוׁש יוּכל

ולהיוֹתוזאת להּמנוֹת ֹכחוּב יׁש ּונמאּת ואחד אחד כּל הרי ְ◌ֹ
הרב :ֹלו יּוהראו ֹול ּיה בּחלק אחד לּכ יםּבהר יּכזמּמ
ויחד 'ּווכ ֹוּנזמּב לּדוה ֹרועׁשּב ירהעׁש ,להֹדוּהג ֹועתּפהׁשּב
וכל .יםּבהר יּכמזּו הרבּים לתּצלה אחת רהּלחבו נמנים תֹלהיו

וּמי גּדוֹל דברּב מי בּזה לעזר לֹוכּיׁש אחד חלק ֹוכחּב ֹלו יׁש אחד
כמאמרםּו מצוה לעוֹשׂי נטּפל הּפחוֹת לכל תֹולהיו קטן בּדבר

:ז"ל(ה מצוה,(מכות יׂשֹעוּכ מצוה לעוֹשׂי הדיןהנּטּפל (והוּא 
(יז).להפ ה, ויקרא י"ורש .(ת"כ 

נפׁשוֹת המזכּה האדם שׂכר לגדל וער ׁשעוּר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאין
לּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּמקרבן

וּמזדּעזעיםבּעלי חליםׁש םה לדבר והחרדים היראים רהֹוּת ַ◌ֲ◌ֵ◌
ֹנוֹרצו עוֹברי על יחּגׁשלה עליהם למּט רּבית ֹודֹבוּכ מּפני
הרעה מדּרכּם ּובּוׁשי כּי עד היּׁשר דרּב להדריכם ,רּיתב

.רּבית ֹודתֹלעבו
והעניןמהּורּת תׁשרּפ ׁשֹודהּק בּזּהר מבאר(קכ"ט דּאין(דף ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּמקרבן נפׁשוֹת הּהמזכ האדם כרׂש לגדל וער רּעוׁש
ניםֹועלי ואוֹמר גּדוֹל בּקוֹל יוֹצא זּורּהכ כּי ,רּבית ֹודתֹלעבו
הּמזכּו תֹוׁשנפ דּבוֹרא אּוה מאן ,תאּסהדו אסהוּדי ותחּתוֹנים
תאהׁש תֹולעל ראוּי אּוהה ֹוראׁשּב תּומלכ ׁשכּתר ההוּא לחיּביּא
אזדּּמן דיןּכ ,עליּה ּאלוׁש וּמטרוֹניתא אּכמל האּד מלכּא קּמי
בּתר וקימין עלמא כלּב טטיׁשמּד ה' עיני מאינוּן סהדין ריןּת
לניאּפ על סהדין אנן הא ואמרי ,אּד סהדוּתא וסהדין ּפרגּוֹדא
אהּכז ,המקלקל מדּרכּם מסירםּו יםּרב הּמזכּד לניאּפ רּב
אלתּת עביד ּאיהו דּא ,בהֹולט ֹגינוּב רּכנז אבוֹי דּהא חוֹלקיה
ה"קוב אתיקר כּדין ,אחרא טראמּס ּהווּד דּחיּביּא אןנפׁש
ראּבזּג ּואיהּד נאמּמ חד ןּמּדאז ׁשעּתא ּהיּב ,לימתאׁש בּחדוא
רזאּב אתקריּד דּאתוון אׁשּוּמׁשּד רזאּב אּיקיּצדּד דּיוֹקנין על
אׁשדּוק וּרמיז ,איׁשּקד מאׁשּד דּׁשּמוּׁשא בּכתרא יהודיע"ם
עבידּד ׁשנ בּר אּוההּד קניּהֹיוּד ואייתי נאמּמ לההוּא אּוה ריּב
אּואנ וּמטרוֹניתא, אּמלכ יקּמ ליּה וקאים אּביּיחּד אןנפׁש
אּלההו ּהלי מסרין אעּתׁש בההיאּד וארעא מיאׁש עלי אסהדנא
חקיק דּלא עלמא בּהאי צדּיקא כּל ל לית האּד דּיוֹקנא,
'ע ּהידיּב וּמסרין ,נאמּמ דּההוּא ידא ּתחוּת לעילא ּהקניֹויּד
אּלההו ריּב מלכּא כּדין ,ּהוּב ּהדמארי אּינזּג דּכל מפּתחן

דּבר בּרכאן מכּל קנאֹיוּדאּביּחיּד אןנפׁש עביד דּכ לאברהם י 
'לד רמיז וקב"ה הכינה, נפיּכ חתּת מקרבןּו גּרים רּימג ׁשהיה
עאל ּואיהו יּהּמע ואזלי קנאֹיוּד לההוּא ונטלין עלּאין מׁשרין
גּניזין אינוּן רּב אחרא נש רּב ּהוּב זכי לאּד גּניזין עלמין לע'
אנׁש ניּב ּידעו ֹוהו ואלמלי ,אּיבּיחּד נפׁשיהוֹן עבדיּד ןּולאינ
אזלי ֹוהו ,ןֹלהו ּזכו דּכ ּגינייהוּב זכּאן ּווזכ אּתעלֹוּת הּמּכ
לבני זכי נאּמסכ ,יןּחי תרּב דּרדף מאןּכ ןֹלו ורדפי ּותרייהּבא
דּזכי כּמאן ּאיהו לאו עלּאין ניזיןּג בּכּמה טבאן בּכּמה אנׁש
נאּמסכ תרּב דּמׁשּתדּל מאן אּלא להאי, האי בּין מה בּחיּביּא,
גיניּהּב וזכי לאתקיימא ליּה וּגרים יּהׁשלנפ חיּין אׁשלים ּואיה
ּואיה חיּביּא תרּב לּדּתמׁשּד וּמאן ,עלמא אּולהה טבאן לכּמה
פייאּאתכּד אחרים אלהיםּד אחרא לסטרא עביד יתיר, ליםׁשא
על קוּבּ"ה דּאסּתלּק עביד ,תיּהֹולטנמ ּהלי ואעבד לטאׁש ולא
.לקיהֹחו אהּכז ,אחרא אנפׁש באּחי אּולהה עביד יקריה, כּוּרסי
יהי וכן סלה אמן ֹחלקו ריׁשוא ֹול אׁשרי הזּהר, ןֹולׁש כּאן עד

.ןֹאוררצו)(צדיקים. 

גּוֹרם מה ֹוכחּתֹתוּב בּתׁשוּבה לחזר הרבּים את ׁשּמזכּה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמי
ֹולנפׁשּו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹלם

הּקדוֹׁשוּמה בּזּהר כּמבאר הרבּים, את המזכּה מעלת גּדלה מאד ַ◌
ּתרוּמה תרׁשּפ(ב"ע קכ"ח דף)למרדף בעי זכאה :ֹונֹולׁש וזה 
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ההוא מניה דיעבר בגין ,שלים באגר ליה ולמקני חייבא בתר
דיתחשב בגין לנפשיה ויעביד אחרא סטרא ויתכפיא זוהמא
יקרא ביה דיסתלק שבחא איהו ודא ליה, ברא הוא כאלו עליה
מאי ,מכלא יתיר ואסתלקותא אחרא משבחא יתיר דקב"ה
יקרא ולאסתלקא ,אחרא סטרא לאכפיא גרים דאיהו בגין טעמא

בּאהרן כּתיב אּד ועל ,ו)דקב"ה ב, מעוֹן"(מלאכי יבהׁש יםּורב", 
ה)וּכתיב ,שם)"ֹואּת היתה בידא"בּריתי דאחיד מאן כל חזי תא . 

בתלת אסתלק איהו בישא, ארחא למשבק לגביה ותב דחייבא
לאכפייא גרים ,אחרא נש בר הכי אסתלק דלא מה סלוקין,
כל לקיימא וגרים ,ביקריה ה"קב דאסתלק וגרים אחרא, סטרא

תיבּכ נש בר האי על ,ותתא דלעילא בקיומיה ריתיעלמאּב 
והלוֹם יםּהחי ֹואּת בהאיהיתה וזכי ,לבנוי בנין למחמי וזכי , 

ליה למידן יכלין לא דינין מארי כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא
מאן ולית תרעי בתריסר עאל ,דאתי ובעלמא עלמא בהאי

כּתיב אּד ועל בידיה, ג)דימחי ,קיב תהלים)יהיה בּארץ "גּבּוֹר , 
.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,'ֹוגו "יבר ריםיׁש רֹוּד ֹזרעו

הּקדׁש:ּתרגּוּם בּשׂכרללׁשוֹן ֹותֹולקנו הרׁשע אחר ףּלרד זכּאי ַ◌ְ◌
טראּסה להכניעּו ההיא זהמא ּוּנמּמ עבירּיׁש דיּכ ,מלא
וזה .ֹתוֹאו בּרא הוּא ּוּאלּכ ֹלו נחׁשב יּכ ,ֹותֹוא הׂויעש אחרא,
בחמ תרֹיו הוּא, ּורּב ׁשֹודּקה כּבוֹד ֹוּב הּתעלּיׁש ,בחׁש אּוה
אּהוׁש םּומ .עםּטה ּומה מכּל. יתרה היא ֹוּזה והתעלּוּת אחר,
.אּוה ּרוּב ׁשֹדוּקה כּבוֹד תֹלהעלוּו אחרא הּסטרא להכניע רםּג

בּאהרן, כּתוּב זה ריתיועלּב" בּוכתו ."ןֹמעו הׁשיב יםּבור" 
"ֹואּת היתה. 

דּרבּוֹא ׁשיּעזב ֹוּב והׁשּתדּל הרׁשע, בּיד חזֹואׁש מי לּכ ,ראהּו
אחר, אדם ּכ עלה אּל מה עליּוֹת, בּג' עוֹלה אּוה הרע,
ּרוּב ׁשֹודּקה הּתעלּיׁש רםֹווג אחרא, טראּסה את להכניע גּוֹרם
.הּטלמּו למעלה ֹמוּוּיקּב העוֹלם על םּילק וגוֹרם ,ֹדוֹכבוּב אּוה
כהֹווז והלוֹם". יםּהחי ֹוּתא היתה "בּריתי ,בּותּכ זה אדם ועל
לּכ .אּהב לםֹלעו וזוֹכה הזּה, בּעוֹלם וזוֹכה ,לבניו ניםּב תֹולרא

א ןּלדו ּויכל לא הדּין נכנסבּעלי הבּא, לםֹבעוּו הזּה לםֹעוּב ֹותֹו 
ארץּב רֹוּבּג" כּתוּב: זה ועל .ֹידוּב ׁשיּמחה מי ואין עריםׁש בי"ב

.'ֹוגו "יבר ריםיׁש רֹוּד ֹזרעו יהיה

בּתׁשוּבה לחזרה הּפוֹעל אדם ׁשל ֹכרוׂש גּדוֹל כּּמה וּראה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּא

ל"וזל ל פ' ׁשחד זהרּב(ג"ע כ"ב דף)ראהּו אּב ּהוּאב 'ר ואמר : 
מנ"ל ,בהּוׁשתּב לחזר לאחר העוֹשׂה אדם לׁש ֹוכרׂש הּמּכ

דּכתיב המּמ(יח יד, ר'(בראשית אניּת ,"לםׁש מל צדק "וּמלכּי : 

לאחרים בּתׁשוּבה חזירּמה הצּדּיק ׁשנּׁשמת בּׁשעה ,הּרב אּיח
יקיםּדּצה תֹוׁשנפ הּמקריב הגּדוֹל רה מיכאל הגּוּף, מן יוֹצא
,יקּצד ֹתוֹאו ׁשל ֹומתלנׁש ׁשלוֹם וּמקדּים יוֹצא אּוה ֹראוֹוּב לפני
מל צדק, ׁשערי ׁשוֹמרי ראׁש מיכאל ּוזה ,צדק יּמלכּו אמרּנׁש
צאֹווי יםּהקדׁש ויין, לחם הוֹציא ,מעלה ׁשל ליםׁשּויר ֹזו ׁשלם,

.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,אֹוּב םֹלוׁש ֹול ואוֹמר ֹולקראת

בּמים הרבּים את המזכּה האדם על ּמכריזין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַמה

ןוז"לּכ םּע"ד)ג ס"ב ן(בדףּואינ זכּאין ,מאֹוי כלּב ריזּכ זיֹרוּכ , 
ואינוּן לאחרנין, ּלהו אןּמזכּד ואינוּן ,ריתאֹואּב דּמׁשּתדּלי

בּקצּוּר. ֹנוֹוׁשל אןּכ עד ,ּתייהוֹוּמד על מעביריןּד

העוֹסקיםמכריזים החברים הם ריׁשא יוֹם, בּכל כּרוּז ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עביריםהּמ תםֹואו אחרים, יםּכהמז תםֹואו בּּתוֹרה,

.תיהםֹוּדמ על

בּמים הגּדוֹל הכי היּחסן הוּא הרבּים את ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

פרּסּבהׁשלמ הּהלּת בּקוּנטרס בּהקדּמה רהֹוּתה על מׁשה ישׂמח ְ◌ֵ◌ֶ◌
(ב"ע י"א לׁש(דף ּתרוּמהוזה בּזהר מבאר :ֹוׁשקד (דףוֹן 

(ב"ע קכ"חבׁשיחּד גיןּב 'ּוכו חיּבא בּתר למרדּף בּעי אהּכז אּוהה
יקרא בּי' דּיסּתלּק ׁשבחא ּאיהו ודא לי' ראּב אּוה ּוּאלּכ 'לי

אהרןּב דּא ועל 'ּווכ אחרא בחאמ יּתיר הׁשיבדקב"ה ורבּים 
והלוֹם יםּיהח ֹוּתא היתה בּריתי בּוכתו ןֹקכ"טמעו בדף שם (ועין 

(א"חזיריםעּמׁש הצּדּיקים זכוּת ליםֹדוּג הּמּכ ׁשם ּהפליגו כּּמה
בּתׁשוּבה. רׁשעים

איוכן ה"מוזלל ֹול רסּפ אׁשר ז"ל וחמי ריֹומ מאדוֹני ׁשמעּתי ְ◌ֵ◌
הרב עם ז"ל י"ׁשר ןֹוהעלי בּעוֹלם ּוׁשּגנפ אחת עםּפׁש
איציקל ר' ז"ל רׁש"י וׁשאל ראהאביטׁשּמד איציקל 'ר ׁשֹודּקה
ידּגהּמ מכל ר' ׁשֹדוהּק הרב ֹלבנו ֹול יׁש וּמצוה תּוזכ איזה
עם תֹולמֹהעו כלּב ׁשּמרעיׁשין מעֹו מה מזּלאטׁשוֹב מיׁשרים
רהֹוּת מדֹוּלׁש אי הנּ"ל, איציקל 'ר ֹלו יבׁשוה ,ל"ּהנ הרב ֹונּב
ֹנוּבׁש עוֹד ֹול ואמר ז"ל, י"ׁשר לׁש ֹוּתעּד נתקררה ולא ,מּהׁשל
נתקררה לא בּזה וגם וסגּוּפים, בּתעניתים ֹעצמו את ףּגלס הרבּה
חסדים תּוגמילּב הּהרב רׁשא דֹוע ֹלו ואמר הּקדוֹׁשה, ֹועּתּד

.ֹוּתעּד נתקררה לא דֹווע מהֹוּדוכ לאביוֹנים נתן רּפזּו וּצדקה

ּתׁשוּבהׁשוּב עליּב הרבּה הׂשוע מעוֹן הׁשיב ׁשרבּים ֹלו אמר
ֹועּתּד ונחה ז"ל, י"רׁש לׁש ֹוּתעּד וׁשקטה נחה בזהּו לםֹעוּב
כּאן. עד מעלה, לׁש מליאהּפ לּכ ֹוּתא יםׁשרעיּמ מה הׁשֹודּקה

סגולת הרשב"י: פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך
)ללא כסף(. 

אמור במשך שבעה ימים ברציפות את דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן וחלק 
לעוד 3 אנשים את דף האידרא, וכן הלאה(. כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל 
עם ישראל שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה כולם מוגנים בתיבת נוח של 

הרשב"י: - הזוהר קדוש
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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ חלק גׁשַ

'תׁשּב'ּבֹו'ּת– הרבּיםזיכּוּיבּעניןזכּה 
הרבּיםמזכּיׁשלהכרגּדל ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מהׁשכּלכּכּדיעדגּדוֹלהכּכּלמעלההיאהרבּיםזכּוּי ִ◌
יםּבהריםׂשֹועעלֹהריידובׁשנחּוּלאּכאּאןהוׂעשּווזה 

"תּזכויםּביהרּלוּתֹוּייןבּלוּת עוֹשׂים ׁשהרבּים הזּכיּוֹת ׁשכּל ." 
נּתן ונעלה נשׂגּב כּה דּבר האם .ֹתוּלזכו ונזקפין אוֹתן בּמזכּה

.יד בּמחי לזה תֹוּכלז רׁשאפ הרי כּב מה ׁשל ברּד ֹוּב תֹולרא

חבּבּהוֹצאה כּּמה לׁש כּגוֹן:לאוֹר היּהדוּת תֹדוֹיסו על ריםּו ְ◌ָ◌ָ◌
ּתפלּין, ,חהּפׁשּמה טהרת כּׁשרוּת, ׁשבּת, מירתׁש
ללב יעּגלה רׁשאפ ֹוז דרּב .בלּת ּפני על והפצתם ,דֹווע מזוּזוֹת,
'הׁש ֹומתׁשּנׁש ,ֹוׁשרׁש מקוֹר ואחד אחד לכל ירּלהזכ יהוּדי, כּל
,עלּממ אלקי חלק והיא ,ֹדוֹבוּכ אּסּכ חתמּת חצוּבה ֹוּבקרּב נפח
הנּצחי, לעם בּּקׁשר קּזלהתח עליו ולכן היצוּרים, מבחר והוּא
לםֹעוּב להחליפם לא וׁשלוֹם וחס הנּצח רתֹלתוּו הנּצח לאלקי

.בּלל הנּכנסים להם והדּוֹמה ּוּלאּכ דבריםּב וׁשוא. ברֹעו

יעלׂשֹלעו להצטרף ואחד אחד לּכ יכוֹל תֹוּקטנ תֹצאוֹהו ידי ַ◌
עיםֹוּת יקרים מאחים למנע ,יםּבהר יּכזמּמ תֹולהיו מצוה,
,ראלׂשי לעם סוֹררת כּתף מלּתת ידיעתם ןֹוחסר מחמת וטוֹעים
תּלזכו ּקפוּזי הּטוֹבים מּמעשׂיהם ּרוּבצטּיׁש הזּכיּוֹת לּכ בכּו
חטא לידי אֹויב ׁשלּא ,הּהמזכ הּיזכ אלּא עוֹד ולא אוֹתם, הּהמזכ
דֹווע ועוֹד ,ֹוראּב ּוּלאּכ נחׁשב ויהיה חטא, רּהרהו לידי ולא
עדן בּגן וּלחלק ,םה ויראת בּתוֹרה וּמעלוֹת וּגדלּה יקר הּלהרב
תֹוּבר תֹוצאֹהו להוֹציא צריכים ּוהי אם ּוּלואפ ,ֹוערו ׁשעוּר לאין
לׁש בהֹחו היא ,זמן מן הרבּה וּלהקריב ׁשעוּר לאין תֹולֹוגדּו
להּפטר ׁשיּוּכל לםֹועּב יהוּדי ׁשוּם ׁשאין בּרוּרה, והלכה ּתוֹרה
אפסים אפס היא קעהההׁש כּל זה עסקּבׁשּכ ,ןּכׁש וכל מּמנּה.
,תּוּיחנּברוּו תּוּימׁשגּב ,אּבבּו בּזה מיםּהעצו הרוחים תלעּמ
אׂשֹוּנה עסק .לנצח קיּמת והּקרן ,הּהז בּעוֹלם אוֹכלים ּפרוֹתיה
תֹומצו ׁשל תֹוצאֹוּתה יּכ .תֹרוֹוּד ריֹולד תֹוּזכי ,חיםּוטּב רוחים
,חניתּור תּומּהתקדּב הבּאים תֹרוֹוּהד ּוׂיעש רׁשא טוֹבים יםׂשמעּו
,כּב ּהוּוּכּזׁש לזה ׁשיּכים אחריו צאצאיו צאצאי ּוׂעשּי מה וכל
בׁשנח ויהא יםּכהמז לקבוּצת רּלהתחב הּנה יסוּר לא ּפתי וּמי

.מהּועצו הּבר כּמצוה

יקעץ"נעּתֹיו "ּפלא פרמּס דפוס)כּאן ערך)הּהנ :ֹנוֹולׁש וזה ַ◌ְ◌ִ◌
יסהדּפּלמ החכמים יד קצרה קצּוּר הרב ׁשעל מאחר
יפה עיןּב אליהם ידיהם לפּתח 'ּוכ לעׁשירים יּוראו ,'ּכו ספריהם
אּהו מה לפי והכּל 'ּכו החכם עם ּיאכלו כּחלק חלק וּבזה
ּוּנמּמ מׁשּהנ עלתֹוּתה לפיּו לרבּים, נצר הוּא מה לפיּו הּספר,

רּבית הם דתֹהאלעבוּיׁש כּסף אין מעטּכׁש חּכותׁש קּודו 
ֹזוּכ הּבר למצוה כוּ',נחׁשב ֹועתׁשל הוּא מצוה ׁשל צאהֹהו לּכׁש , 

,ריםֹוּד רֹלדו לעד עוֹמדת ֹוצדקת הדּפוּס לצר תןֹוּהנ זה אבל
ֹחלקו ּטוֹב מה 'ּוכ ֹוּב יּלוּת הרבּים זכוּת הרבּים, את מזכּה והוּא
וגם הבּא, לםֹהעו חיּי ֹול קנה ּתוֹרה, בריּד ֹלו קנה ,בֹוט ׁשם קנה

.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,'ּוכ הזּה העוֹלם

עּהגיםּבהר יּוּזכ בּזה ׁשּיׁש ספר להדּפיס בּכדי אם עצמּב ַ◌ַ◌
בׁשנח יהא הכּסף איןׁש עד ,להֹגדוּו רבּה כּה צוההּמ
,תּוּיחנּברוּו תּוּמיגׁשּב וּמרבּים ליםֹודּג רוחיוּו זכיּוֹתיו כּי ,זהּב
ואחד אחד כּל ועל לנצח. דּוֹרוֹת וּלדוֹרי לעד וּבבּא, זהּב
וחלק יד לקחת כםׁש תֹולהּט ׁשא בּלהבת ררֹולהתע מיּשׂראל

ֹויד לא-ל אׁשר כּכל בּממוֹן זמןּב ׁשנפּב יּפעלבּגוּף מה וכל 
ׁשבּזכוּת ֹויתּב ונפׁשוֹת ֹמתוונׁש ֹועצמ בתֹולט ורק א אּוה זהּב
מכּל ּלוּצוינ לביתם וׁשלוֹם חס הנּגע יבוֹא לא הרבּה צוההּמ

בעזהי"ת. הזּמן ּפגעי

י"ח)בּּמׁשנהאיתא משנה ה פרק אבות),יםּבהר את המזכּה כּל ִ◌ָ◌
.ֹידו על בּא חטא אין

וּמהׁשנתנוּמ הרבּים, את הּהמזכ ׁשל ֹוכרׂש רב מה ללּמד, אהּב ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּג.יםּבהר את חטיאהּמ לׁש ֹוׁשענ דוֹל 

לּיםכּהרב את הּהמזכדרּב וּמדריכם וּמוּסר, ּתוֹרה דםלּמּמׁש - ָ◌
ֹותֹוא מוֹנעים מיםה ןּמׁש - ֹידו על אּב חטא אין ,רהיׁש
עדן. בּגן ותלמידיו םּנגיהּב אּוה יהא אּלׁש בּחטא, לׁשּכהּלמ

א') עמוד פ"ז דף יומא מסכת .(גמרא

נתןוכן דּרבּי בּאבוֹת מ')מוּבא הרבּים,,(פרק את הּהמזכ "כּל ְ◌ֵ◌
ֹידו על עברה מגלגּלים איןחליםֹנו למידיוּת ּיהיו ׁשלּא , 

ׁשנּאמר לׁשאוֹל, יוֹרד והוּא הבּא י)העוֹלם טז, תהלים)לא "כּי , 
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לא מרֹולּכ ,"חתׁש לראוֹת חסיד ןתּת לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב
חסיד ּתּתן ולא ,לֹואׁש אל אלׁש ,עברה לידי לבוֹא נפׁשי ּתעזב

בּׁשחת ׁשיּראוּני - עדן בּגן והם ,ידי על ּכוּזׁש ּתלמידי (תוספות- 
(טוב יום.

ׁשנּאמר ,ֹוּב ּתלוּיה הרבּים זכוּת הרבּים, את וזכּה זכה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶמׁשה
כא) ,לג ישׂראל"(דברים עם טיוּפמׁשּו עשׂה ה' "צדקת

בּחכמהזכהׁשהמ יתׁשֹוהאנ הלמוּת לתכלית ׁשהגּיע - ֶ◌
הרבּיםוּבמעשׂה, את ּתוֹרהוזכּה ראלׂשי את ׁשלּּמד - 

יםּבהר תּוזכ ולכן ,הּסגל עם תֹולהי רּהד להם רהֹוהו וּמצווֹת
הּמצווֹת, את ׁשּמקיּמים -ֹוּב יהּולּתהםעּמ קיּם הוּא ּוּלאּכ - 

:אמרּנׁש ,תֹצווהּמ אוֹתן עםכּל וּמׁשּפטיו עשׂה ה' צדקת" 
ישׂראלישׂראל" וכל הוּא הּתוֹרה, כּל וקיּם ליםׁשהׁש מרֹלוּכ - 

.ֹועּמ(המאירי). 

,ֹוּב ּתלוּי הרבּים חטא הרבּים את והחטיא חטא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָירבעם
אׁשר (בּן-נבט) ירבעם חּטאות "על ל) טו, א (מלכים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁשנּאמר

ישׂראל" את החטיא ואׁשר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָחטא

לכםחטאעםירב "רב :ראלׂיש לבני ואמר זהב עגלי הׂעשׁש - ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מארץ ּוהעל אׁשר ישׂראל אלהי הנּה ירוּׁשלם מעלוֹת

"מצרים(כח ,יב א ים,(מלכיםּהרב את והחטיאּחווּתהׁשׁש - 
,זרה עבוֹדה ּועבדו בּוֹלעגלים ּתלוּי יםּבהר חטאאּהו ּוּאלּכ - 

אותּטח על" :אמרּנׁש ישׂראל, ּוׂשעׁש החטאים כּל את עשׂה
נבט)ירבעם כּתוּב(בּן לא - ישׂראל" את החטיא ואׁשר חטא אׁשר 

אׁשר ירבעם אותּטח "על אלּא וישׂראל" ירבעם אותחּט על"
.ירבעםּב ּתלוּי ׁשהכּל מכּאן החטיא", ואׁשר חטא(ברטנורא). 

הרבּים את וּמזכּה לאחרים ּתוֹרה המלּמד ׁשל ֹכרוׂש ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹגּדל

י"ח)אבוֹתבּמּסכת משנה 'ה אין(פרק יםּבהר את הּהמזכ כּל : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עדן גןּב למידיוּת ּויהי אּלׁש כּדי .ֹידו על אּב חטא
תּתן לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב לא "כּי כּדכתיב בּגיהנּם, והוּא
יראה חסיד אּוהׁש ׁשּמי ראפׁש והיא "חתׁש לראוֹת חסיד
כּלוֹמר ,ראלׂיש עם וּמׁשּפטיו הׂעש ה' צדקת אחרׁש אלּא ׁשחת,

.ֹועּמ ראלׂשי וכל אּוה הּתוֹרה לּכ וקיּם יונהׁשהׁשלים רבינו פרוש) 
(י"ח משנה ה' פרק .אבות

הרהוּר לידי וא חטא לידי א יבוֹא א הרבּים את ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

מי"ח)אבוֹתבּמּסכת בּא(פ"ה חטא אין הרבּים את הּהמזכ כּל , ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
,ֹזוּכ להֹדוּג תּוזכ הׂשֹעו אדםׁשּכ .ֹידו יןעלּדה תּדמ 

י על חטא להביא אּלׁש זהּכ לֹדוּג שׂכר םּלׁשל ולאנוֹתנת ֹדו 
.מצוה מצוה כרׁש ,ֹכרוׂש ּוזהו ,עברה רּיונההרהו רבינו פרוש) 

ה') פרק אבות .על

סנהדריןּבּוהּבא רבּי אמר :ֹונֹולׁש וזה ,ט"אתצ ההמע לּכ ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
,ּהאׂשע ּוּאלּכ בּתוּהכ עליו מעלה מצוה לדבר ֹחברו
והלא ּהוּהכ מׁשה וכי היאר, את ֹוּב יתּכה אׁשר מּטּו אמרּנׁש
מצוה לדבר ֹחברו את המעה כּל ל לוֹמר אלּא ,ּהוּהכ אהרן

.אּהׂשע ּוּאלּכ הכּתוּב עליו מעלה

הכּה,ׁש"יוּבר אהרן והלא :מצוה דּבר ֹתוֹלאו .ֹאוׂשע ּוּלאּכ :םׁש ְ◌ַ◌ִ◌
ז)דּכתיב יד".(שמות נטהּו ּטמ קח אהרן אל אמר" 

לּכּוּלאּכ עליו מעלין הכינה כּנפי חתּת אחת הּריּב כניסהּמ ָ◌
.לםֹלעו ֹווהביא ֹורקמּו ֹויצר

אּתספֹבתוּותֹריוֹוז')ה א הוֹנה(פרק ׁשכּל יןּנמּו :ֹנוֹולׁש וזה ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּהו ּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ֹולחבר אחד רקּפ

אמרּנׁש לעוֹלם, ֹוהביאו ֹורקמּו ֹוטז)יצר יקר(ירמיה ציאֹוּת ואם 
.הּפה ֹותֹואּכ ,תהיה פיּכ ללֹוּזמ

ֹראוּב ּוּאלְּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ובשהש"ר(כב לתוֹ(א. אחת בּריּה הּמכניס כּל :ֹונֹולׁש וזה
עד ,ֹראוּב הוּא ּוּאלּכ עליו מעלין הכינה, כּנפי

.ֹונֹולׁש כּאן

לחיוֹת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהרוֹצה

יּעשׂהואם מה ולׁשנוֹת לקרוֹת למוּד ֹאינוּפ הׂויעש יל ?על רנס ְ◌ִ◌
חי. והוּא רּוּבּהצ(א כה .(ויק"ר 

בּּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְכּעוֹסק

סקֹהעו.רהֹוּתּב כּעוֹסק צבּוּר א)בּצרכי ה ברכות .(ירושלמי ָ◌ֵ◌

ׁשחדהּמנּיח לוֹקח ּוּאלּכ רּוּבצ צרכי ַ◌ַ◌ִ◌

צבּוּרמברכּתא צרכי יחיןּנמ ּווהי בעׁש בארּב עוֹברת היתה ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעלה מעשׂה ֹותֹוא וּמכּח עצמן בּצרכי ועוֹסקים

.חדׁש ּולקח ּוּאלּכ יג).הכּתוּב ה"פ ר"ב) 

עליו הצּבּוּר טרח ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָכּל

נזקקנתמנּה אני לטוֹבתי יאמר לא טלּית, ונוֹטל ראׁשּב אדם ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עליו. הצּבּוּר טרח כּל אּאל בּצּבּוּר, לי אכּפת לא

ח)(שמו"ר .כז

האימה ֹועּתּד נוֹתן ֹואינו ֹולראׁש להֹעוׁש מי וכל חלק זה אגוֹז ָ◌
על ררהׂש מנהיג ׁשהוּא מי כּל ּכ נוֹפל, ׁשהוּא סוֹף יעלה,
,ראלׂשי את מנהיג אּוה האי ֹוּתעּד נוֹתן ֹואינו בּישׂראל רּוּבּצה

נוֹפל ׁשהוּא יז)סוֹף ו רבה השירים .(שיר 

צדּיקים ׁשל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁשבחן

נפטריםלהוֹדיע כּׁשהם צדּיקים לׁש עצמןׁשבחן צר מנּיחין ְ◌ִ◌ַ◌
צבּוּר צרּב קלח).ועוֹסקין פנחס .(ספרי 

צבּוּר בּצרכי להעוֹסק החּסרוֹן ממלּא הוּא ּרוּב ׁשֹדוַּהק◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

לּכּוּלא יּכ לי נראה .ֹידו על בּא חטא אין יםּבהר את הּכהמז ָ◌
ואימתא רּוּבּצה על עליהם ואין הרבּים את מזכּין איןׁש
אּטרד להם אין כּי עצמן רהֹוּתּב להׁשּתדּל ליןֹיכו הם ראּוּצבּד
ּוּלא כּן אין מה ואימה, חדּפ מחמת וּמעכּב נעֹמוּו הזּמן לּובּטּו
הצּבּוּר חדּפמּו הלּב תּצרו מחמת רב ּפי על ,עליהם הצּבּוּר ׁשעל
וחּסרוֹן רב קּזה להם יׁש נמצא דּבר, םּוׁש תֹוׂשלע יכוֹלים אין

.עצמם חוֹבוֹת תּוללׁשּתׁשהּב רחמיווגרעוֹן רבּב ֹומׁש רּבית א 
בּא חטא אין יםּבהר את הּהמזכ "כּל ּוהינו ,ןֹרוהחּס להם אּלממ
ׁשּמזכּה זה ידי על אּב וחּסרוֹן גּרעוֹן אין לוֹמר ֹונֹרצו ,"ֹידו על

הרבּים דּׁשמיּא.את בּסיּעּתא ןֹנכו והוּא .(משה .(ישמח 

ישׂראל על הזּכוּת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵגּוֹרם

לדקדּקׁשהמ ׁשי .ֹוּב יּלוּת הרבּים תּוזכ יםּבהר את וזכּה זכה ֶ◌
גּדעוֹן יּבּג ׁשאמרּתי ֹומּכ לפרׁש ׁשי א ,"ֹוּב יּלוּת" הלּׁשוֹן
דּתּמּלׁשּכ ּתכף זה, כחּב ואמרּתי, ,"זה כחּב ל" כּתיב
כףּתׁש ,לרחמים הדּין מדּת נהפ כףּת ,עליהם ריאֹסנגו
הדּין תּדמ נהפ כףּת ,האדם על תּזכו דּממל כּׁשהצּדּיק

הּמׁשנה ׁשכּתב וזה ,ים"לרחמיםּהרב את הּוזכ זכה הׁשמ", 
תםֹוא הּוזכ ראלׂשי על טוֹב לדבּר ּתמיד רגיל היה ׁשּמׁשה ׁשּורּפ
ׁשאמר ּווזה ישׂראל, על רחמים ּתמיד עלֹוּפ היה זהּב ּתמיד,

"ֹוּב יּלוּת יםּבהר ישׂראל"זכוּת על הזּכוּת גּוֹרם היה הוּא ׁשּרוּפ , 
.מידּת אוֹתם ׁשזּכּה קודש)בּזה זרע). 

מאד הרבּה ֹכרוׂש צבּוּר בּצרכי ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹסק

ראוּוּבאמת ּוויאמר בּהם יםּהחי ּאוּקנּיׁש ההסּפד נתּוּכ רּקע ֶ◌ֱ◌ֶ◌
הּמול 'ה דתֹעבוּב עסק אׁשר לאיׁש הגּיע יקר הּמּכ
ֹמוּכ ,רּוּצב בּצרכי סקיםֹהעו בפרטּו ,הםֹמוּכ תֹוׂלעש ּאנחנו נחדּל
לפעמים ּולבּטּו רּוּצב בּצרכי ּועסקׁש הּמּכ הנּ"ל בּאנׁשים ׁשהיה

.רהֹוּתה עוֹנת כּן ידי על

ּוןואמרֹאפרסמו נהרי י"ג ֹוכרׂש ּהראו ּוהּבא לרבּי דרׁשּמּב ְ◌ָ◌ְ◌
אמרּתי ואני אמר ,ּהוּלאב ּהלי ּאמרו ,למאן ּוּלא ואמר
ּוהּאב רבּי יכּפר וׁשלוֹם חס אי בּאוּר וצרי .'ּוכו ייגעּת לריק
עּויד כּי יתבּתּכׁש ֹמוּכ דּברים לׁש טןּופׁשּו .תֹמצווּו רהֹוּת בּשׂכר
דּכ :גמראּב כּמבאר ׁשם וׁשכיח קיסר לבי בֹקרו היה ּהוּאב ר'
בׁשֹמו ראלׂשי מארץ כּן ואם ,'ּווכ קיסר לבי אתי ּוהּאב יּרב הוי
וחזרה הליכהּב זמן וצרי רב רּד קיסר מוֹׁשב לרוֹמי ּוהּבא רבּי
צרי ׁשם, הל בּחנּם לא יּכ וּלהׁשּתדּל יסרּקה אל לבוֹא םׁש וגם
מלכים ןּכׁש לּמכּו ריםׂש ּפתחי למבּקרי כּנּוֹדע רב זמן ןּכ גּם
זמן ןּכ ידי על לּטּב כּן ואם ההם, מיםּיּב רוֹמי קיסר ֹמוּכ גּדוֹלים
.מהֹוּוכד חברים דּבּוּק ׁשדרּמה יתּבמ ׁשּורּפ והיה רהֹוּתמה רב

אנהׁשּמּב ּוהםאמרעּמ עוֹסקים ּויהי רּוּבצ בּצרכי והעוֹסקים ַ◌
ּוּלאּכ הּהרב כרׂש עליכם אני מעלה ואּתם ׁשמים לׁשם

צבּוּרעשׂיתם, צרכי עסיקת ידי על כּי ּויצטער ׁשלּא ּווהינ 
מעלה כּי ּויראּת אל ֹלו ואמר טוֹבים, וּמעשׂים דּוּמּלה נתמעט

הרבּה שׂכר עליכם ותוֹרהאני ביםֹוט מעשׂים עשׂיתם ּוּאלּכ 
צבּוּרבּׁשלמוּת צרכיּב יּגע ׁשּמה ׁשּפחד ּוהּבא רבּי ענין ּווזה , 

רהֹוּת כּן ידי על מעט יּכ לריק הכּל וכדּוֹמה קיסר לבי והל
כּי ממים ֹלו ּוהרא אבל ,ייגעּת לריק ֹאמרו ּוזהו ,'ה דתֹועבו
.מאד הרבּה ֹכרוׂשּו םֹומק לּכמ כרׂש ֹלו קבע הוּא ּורּב ׁשֹודּקה

(דבש .(יערות

ּיראו אׁשר לכל אני ס"ג)חבר קי"ט, תהלים) ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁשנּמנוּ"מעוּת זה - להּמנוֹת", יוּכל לא וחּסרוֹן לתקן כלּוי לא ְ◌◌ָ◌
.הםעּמ נמנה ולא מצוה לדבר כו)חבריו .(ברכות 

לדברהרי חבריו עם להּמנוֹת ריּצׁש הוּא, הדּין ןּמׁש ֲ◌ֵ◌
אּלׁש חּסרוֹן זה הרי עּמהם נמנה ֹאינו ואם ,מצוה

.תֹנוּמלה בּוׁש יוּכל

ולהיוֹתוזאת להּמנוֹת ֹכחוּב יׁש ּונמאּת ואחד אחד כּל הרי ְ◌ֹ
הרב :ֹלו יּוהראו ֹול ּיה בּחלק אחד לּכ יםּבהר יּכזמּמ
ויחד 'ּווכ ֹוּנזמּב לּדוה ֹרועׁשּב ירהעׁש ,להֹדוּהג ֹועתּפהׁשּב
וכל .יםּבהר יּכמזּו הרבּים לתּצלה אחת רהּלחבו נמנים תֹלהיו

וּמי גּדוֹל דברּב מי בּזה לעזר לֹוכּיׁש אחד חלק ֹוכחּב ֹלו יׁש אחד
כמאמרםּו מצוה לעוֹשׂי נטּפל הּפחוֹת לכל תֹולהיו קטן בּדבר

:ז"ל(ה מצוה,(מכות יׂשֹעוּכ מצוה לעוֹשׂי הדיןהנּטּפל (והוּא 
(יז).להפ ה, ויקרא י"ורש .(ת"כ 

נפׁשוֹת המזכּה האדם שׂכר לגדל וער ׁשעוּר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאין
לּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּמקרבן

וּמזדּעזעיםבּעלי חליםׁש םה לדבר והחרדים היראים רהֹוּת ַ◌ֲ◌ֵ◌
ֹנוֹרצו עוֹברי על יחּגׁשלה עליהם למּט רּבית ֹודֹבוּכ מּפני
הרעה מדּרכּם ּובּוׁשי כּי עד היּׁשר דרּב להדריכם ,רּיתב

.רּבית ֹודתֹלעבו
והעניןמהּורּת תׁשרּפ ׁשֹודהּק בּזּהר מבאר(קכ"ט דּאין(דף ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּמקרבן נפׁשוֹת הּהמזכ האדם כרׂש לגדל וער רּעוׁש
ניםֹועלי ואוֹמר גּדוֹל בּקוֹל יוֹצא זּורּהכ כּי ,רּבית ֹודתֹלעבו
הּמזכּו תֹוׁשנפ דּבוֹרא אּוה מאן ,תאּסהדו אסהוּדי ותחּתוֹנים
תאהׁש תֹולעל ראוּי אּוהה ֹוראׁשּב תּומלכ ׁשכּתר ההוּא לחיּביּא
אזדּּמן דיןּכ ,עליּה ּאלוׁש וּמטרוֹניתא אּכמל האּד מלכּא קּמי
בּתר וקימין עלמא כלּב טטיׁשמּד ה' עיני מאינוּן סהדין ריןּת
לניאּפ על סהדין אנן הא ואמרי ,אּד סהדוּתא וסהדין ּפרגּוֹדא
אהּכז ,המקלקל מדּרכּם מסירםּו יםּרב הּמזכּד לניאּפ רּב
אלתּת עביד ּאיהו דּא ,בהֹולט ֹגינוּב רּכנז אבוֹי דּהא חוֹלקיה
ה"קוב אתיקר כּדין ,אחרא טראמּס ּהווּד דּחיּביּא אןנפׁש
ראּבזּג ּואיהּד נאמּמ חד ןּמּדאז ׁשעּתא ּהיּב ,לימתאׁש בּחדוא
רזאּב אתקריּד דּאתוון אׁשּוּמׁשּד רזאּב אּיקיּצדּד דּיוֹקנין על
אׁשדּוק וּרמיז ,איׁשּקד מאׁשּד דּׁשּמוּׁשא בּכתרא יהודיע"ם
עבידּד ׁשנ בּר אּוההּד קניּהֹיוּד ואייתי נאמּמ לההוּא אּוה ריּב
אּואנ וּמטרוֹניתא, אּמלכ יקּמ ליּה וקאים אּביּיחּד אןנפׁש
אּלההו ּהלי מסרין אעּתׁש בההיאּד וארעא מיאׁש עלי אסהדנא
חקיק דּלא עלמא בּהאי צדּיקא כּל ל לית האּד דּיוֹקנא,
'ע ּהידיּב וּמסרין ,נאמּמ דּההוּא ידא ּתחוּת לעילא ּהקניֹויּד
אּלההו ריּב מלכּא כּדין ,ּהוּב ּהדמארי אּינזּג דּכל מפּתחן

דּבר בּרכאן מכּל קנאֹיוּדאּביּחיּד אןנפׁש עביד דּכ לאברהם י 
'לד רמיז וקב"ה הכינה, נפיּכ חתּת מקרבןּו גּרים רּימג ׁשהיה
עאל ּואיהו יּהּמע ואזלי קנאֹיוּד לההוּא ונטלין עלּאין מׁשרין
גּניזין אינוּן רּב אחרא נש רּב ּהוּב זכי לאּד גּניזין עלמין לע'
אנׁש ניּב ּידעו ֹוהו ואלמלי ,אּיבּיחּד נפׁשיהוֹן עבדיּד ןּולאינ
אזלי ֹוהו ,ןֹלהו ּזכו דּכ ּגינייהוּב זכּאן ּווזכ אּתעלֹוּת הּמּכ
לבני זכי נאּמסכ ,יןּחי תרּב דּרדף מאןּכ ןֹלו ורדפי ּותרייהּבא
דּזכי כּמאן ּאיהו לאו עלּאין ניזיןּג בּכּמה טבאן בּכּמה אנׁש
נאּמסכ תרּב דּמׁשּתדּל מאן אּלא להאי, האי בּין מה בּחיּביּא,
גיניּהּב וזכי לאתקיימא ליּה וּגרים יּהׁשלנפ חיּין אׁשלים ּואיה
ּואיה חיּביּא תרּב לּדּתמׁשּד וּמאן ,עלמא אּולהה טבאן לכּמה
פייאּאתכּד אחרים אלהיםּד אחרא לסטרא עביד יתיר, ליםׁשא
על קוּבּ"ה דּאסּתלּק עביד ,תיּהֹולטנמ ּהלי ואעבד לטאׁש ולא
.לקיהֹחו אהּכז ,אחרא אנפׁש באּחי אּולהה עביד יקריה, כּוּרסי
יהי וכן סלה אמן ֹחלקו ריׁשוא ֹול אׁשרי הזּהר, ןֹולׁש כּאן עד

.ןֹאוררצו)(צדיקים. 

גּוֹרם מה ֹוכחּתֹתוּב בּתׁשוּבה לחזר הרבּים את ׁשּמזכּה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמי
ֹולנפׁשּו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹלם

הּקדוֹׁשוּמה בּזּהר כּמבאר הרבּים, את המזכּה מעלת גּדלה מאד ַ◌
ּתרוּמה תרׁשּפ(ב"ע קכ"ח דף)למרדף בעי זכאה :ֹונֹולׁש וזה 
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לא מרֹולּכ ,"חתׁש לראוֹת חסיד ןתּת לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב
חסיד ּתּתן ולא ,לֹואׁש אל אלׁש ,עברה לידי לבוֹא נפׁשי ּתעזב

בּׁשחת ׁשיּראוּני - עדן בּגן והם ,ידי על ּכוּזׁש ּתלמידי (תוספות- 
(טוב יום.

ׁשנּאמר ,ֹוּב ּתלוּיה הרבּים זכוּת הרבּים, את וזכּה זכה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶמׁשה
כא) ,לג ישׂראל"(דברים עם טיוּפמׁשּו עשׂה ה' "צדקת

בּחכמהזכהׁשהמ יתׁשֹוהאנ הלמוּת לתכלית ׁשהגּיע - ֶ◌
הרבּיםוּבמעשׂה, את ּתוֹרהוזכּה ראלׂשי את ׁשלּּמד - 

יםּבהר תּוזכ ולכן ,הּסגל עם תֹולהי רּהד להם רהֹוהו וּמצווֹת
הּמצווֹת, את ׁשּמקיּמים -ֹוּב יהּולּתהםעּמ קיּם הוּא ּוּלאּכ - 

:אמרּנׁש ,תֹצווהּמ אוֹתן עםכּל וּמׁשּפטיו עשׂה ה' צדקת" 
ישׂראלישׂראל" וכל הוּא הּתוֹרה, כּל וקיּם ליםׁשהׁש מרֹלוּכ - 

.ֹועּמ(המאירי). 

,ֹוּב ּתלוּי הרבּים חטא הרבּים את והחטיא חטא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָירבעם
אׁשר (בּן-נבט) ירבעם חּטאות "על ל) טו, א (מלכים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁשנּאמר

ישׂראל" את החטיא ואׁשר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָחטא

לכםחטאעםירב "רב :ראלׂיש לבני ואמר זהב עגלי הׂעשׁש - ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מארץ ּוהעל אׁשר ישׂראל אלהי הנּה ירוּׁשלם מעלוֹת

"מצרים(כח ,יב א ים,(מלכיםּהרב את והחטיאּחווּתהׁשׁש - 
,זרה עבוֹדה ּועבדו בּוֹלעגלים ּתלוּי יםּבהר חטאאּהו ּוּאלּכ - 

אותּטח על" :אמרּנׁש ישׂראל, ּוׂשעׁש החטאים כּל את עשׂה
נבט)ירבעם כּתוּב(בּן לא - ישׂראל" את החטיא ואׁשר חטא אׁשר 

אׁשר ירבעם אותּטח "על אלּא וישׂראל" ירבעם אותחּט על"
.ירבעםּב ּתלוּי ׁשהכּל מכּאן החטיא", ואׁשר חטא(ברטנורא). 

הרבּים את וּמזכּה לאחרים ּתוֹרה המלּמד ׁשל ֹכרוׂש ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹגּדל

י"ח)אבוֹתבּמּסכת משנה 'ה אין(פרק יםּבהר את הּהמזכ כּל : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עדן גןּב למידיוּת ּויהי אּלׁש כּדי .ֹידו על אּב חטא
תּתן לא לׁשאוֹל נפׁשי תעזב לא "כּי כּדכתיב בּגיהנּם, והוּא
יראה חסיד אּוהׁש ׁשּמי ראפׁש והיא "חתׁש לראוֹת חסיד
כּלוֹמר ,ראלׂיש עם וּמׁשּפטיו הׂעש ה' צדקת אחרׁש אלּא ׁשחת,

.ֹועּמ ראלׂשי וכל אּוה הּתוֹרה לּכ וקיּם יונהׁשהׁשלים רבינו פרוש) 
(י"ח משנה ה' פרק .אבות

הרהוּר לידי וא חטא לידי א יבוֹא א הרבּים את ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

מי"ח)אבוֹתבּמּסכת בּא(פ"ה חטא אין הרבּים את הּהמזכ כּל , ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
,ֹזוּכ להֹדוּג תּוזכ הׂשֹעו אדםׁשּכ .ֹידו יןעלּדה תּדמ 

י על חטא להביא אּלׁש זהּכ לֹדוּג שׂכר םּלׁשל ולאנוֹתנת ֹדו 
.מצוה מצוה כרׁש ,ֹכרוׂש ּוזהו ,עברה רּיונההרהו רבינו פרוש) 

ה') פרק אבות .על

סנהדריןּבּוהּבא רבּי אמר :ֹונֹולׁש וזה ,ט"אתצ ההמע לּכ ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
,ּהאׂשע ּוּאלּכ בּתוּהכ עליו מעלה מצוה לדבר ֹחברו
והלא ּהוּהכ מׁשה וכי היאר, את ֹוּב יתּכה אׁשר מּטּו אמרּנׁש
מצוה לדבר ֹחברו את המעה כּל ל לוֹמר אלּא ,ּהוּהכ אהרן

.אּהׂשע ּוּאלּכ הכּתוּב עליו מעלה

הכּה,ׁש"יוּבר אהרן והלא :מצוה דּבר ֹתוֹלאו .ֹאוׂשע ּוּלאּכ :םׁש ְ◌ַ◌ִ◌
ז)דּכתיב יד".(שמות נטהּו ּטמ קח אהרן אל אמר" 

לּכּוּלאּכ עליו מעלין הכינה כּנפי חתּת אחת הּריּב כניסהּמ ָ◌
.לםֹלעו ֹווהביא ֹורקמּו ֹויצר

אּתספֹבתוּותֹריוֹוז')ה א הוֹנה(פרק ׁשכּל יןּנמּו :ֹנוֹולׁש וזה ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּהו ּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ֹולחבר אחד רקּפ

אמרּנׁש לעוֹלם, ֹוהביאו ֹורקמּו ֹוטז)יצר יקר(ירמיה ציאֹוּת ואם 
.הּפה ֹותֹואּכ ,תהיה פיּכ ללֹוּזמ

ֹראוּב ּוּאלְּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ובשהש"ר(כב לתוֹ(א. אחת בּריּה הּמכניס כּל :ֹונֹולׁש וזה
עד ,ֹראוּב הוּא ּוּאלּכ עליו מעלין הכינה, כּנפי

.ֹונֹולׁש כּאן

לחיוֹת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהרוֹצה

יּעשׂהואם מה ולׁשנוֹת לקרוֹת למוּד ֹאינוּפ הׂויעש יל ?על רנס ְ◌ִ◌
חי. והוּא רּוּבּהצ(א כה .(ויק"ר 

בּּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְכּעוֹסק

סקֹהעו.רהֹוּתּב כּעוֹסק צבּוּר א)בּצרכי ה ברכות .(ירושלמי ָ◌ֵ◌

ׁשחדהּמנּיח לוֹקח ּוּאלּכ רּוּבצ צרכי ַ◌ַ◌ִ◌

צבּוּרמברכּתא צרכי יחיןּנמ ּווהי בעׁש בארּב עוֹברת היתה ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעלה מעשׂה ֹותֹוא וּמכּח עצמן בּצרכי ועוֹסקים

.חדׁש ּולקח ּוּאלּכ יג).הכּתוּב ה"פ ר"ב) 

עליו הצּבּוּר טרח ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָכּל

נזקקנתמנּה אני לטוֹבתי יאמר לא טלּית, ונוֹטל ראׁשּב אדם ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עליו. הצּבּוּר טרח כּל אּאל בּצּבּוּר, לי אכּפת לא

ח)(שמו"ר .כז

האימה ֹועּתּד נוֹתן ֹואינו ֹולראׁש להֹעוׁש מי וכל חלק זה אגוֹז ָ◌
על ררהׂש מנהיג ׁשהוּא מי כּל ּכ נוֹפל, ׁשהוּא סוֹף יעלה,
,ראלׂשי את מנהיג אּוה האי ֹוּתעּד נוֹתן ֹואינו בּישׂראל רּוּבּצה

נוֹפל ׁשהוּא יז)סוֹף ו רבה השירים .(שיר 

צדּיקים ׁשל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁשבחן

נפטריםלהוֹדיע כּׁשהם צדּיקים לׁש עצמןׁשבחן צר מנּיחין ְ◌ִ◌ַ◌
צבּוּר צרּב קלח).ועוֹסקין פנחס .(ספרי 

צבּוּר בּצרכי להעוֹסק החּסרוֹן ממלּא הוּא ּרוּב ׁשֹדוַּהק◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

לּכּוּלא יּכ לי נראה .ֹידו על בּא חטא אין יםּבהר את הּכהמז ָ◌
ואימתא רּוּבּצה על עליהם ואין הרבּים את מזכּין איןׁש
אּטרד להם אין כּי עצמן רהֹוּתּב להׁשּתדּל ליןֹיכו הם ראּוּצבּד
ּוּלא כּן אין מה ואימה, חדּפ מחמת וּמעכּב נעֹמוּו הזּמן לּובּטּו
הצּבּוּר חדּפמּו הלּב תּצרו מחמת רב ּפי על ,עליהם הצּבּוּר ׁשעל
וחּסרוֹן רב קּזה להם יׁש נמצא דּבר, םּוׁש תֹוׂשלע יכוֹלים אין

.עצמם חוֹבוֹת תּוללׁשּתׁשהּב רחמיווגרעוֹן רבּב ֹומׁש רּבית א 
בּא חטא אין יםּבהר את הּהמזכ "כּל ּוהינו ,ןֹרוהחּס להם אּלממ
ׁשּמזכּה זה ידי על אּב וחּסרוֹן גּרעוֹן אין לוֹמר ֹונֹרצו ,"ֹידו על

הרבּים דּׁשמיּא.את בּסיּעּתא ןֹנכו והוּא .(משה .(ישמח 

ישׂראל על הזּכוּת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵגּוֹרם

לדקדּקׁשהמ ׁשי .ֹוּב יּלוּת הרבּים תּוזכ יםּבהר את וזכּה זכה ֶ◌
גּדעוֹן יּבּג ׁשאמרּתי ֹומּכ לפרׁש ׁשי א ,"ֹוּב יּלוּת" הלּׁשוֹן
דּתּמּלׁשּכ ּתכף זה, כחּב ואמרּתי, ,"זה כחּב ל" כּתיב
כףּתׁש ,לרחמים הדּין מדּת נהפ כףּת ,עליהם ריאֹסנגו
הדּין תּדמ נהפ כףּת ,האדם על תּזכו דּממל כּׁשהצּדּיק

הּמׁשנה ׁשכּתב וזה ,ים"לרחמיםּהרב את הּוזכ זכה הׁשמ", 
תםֹוא הּוזכ ראלׂשי על טוֹב לדבּר ּתמיד רגיל היה ׁשּמׁשה ׁשּורּפ
ׁשאמר ּווזה ישׂראל, על רחמים ּתמיד עלֹוּפ היה זהּב ּתמיד,

"ֹוּב יּלוּת יםּבהר ישׂראל"זכוּת על הזּכוּת גּוֹרם היה הוּא ׁשּרוּפ , 
.מידּת אוֹתם ׁשזּכּה קודש)בּזה זרע). 

מאד הרבּה ֹכרוׂש צבּוּר בּצרכי ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹסק

ראוּוּבאמת ּוויאמר בּהם יםּהחי ּאוּקנּיׁש ההסּפד נתּוּכ רּקע ֶ◌ֱ◌ֶ◌
הּמול 'ה דתֹעבוּב עסק אׁשר לאיׁש הגּיע יקר הּמּכ
ֹמוּכ ,רּוּצב בּצרכי סקיםֹהעו בפרטּו ,הםֹמוּכ תֹוׂלעש ּאנחנו נחדּל
לפעמים ּולבּטּו רּוּצב בּצרכי ּועסקׁש הּמּכ הנּ"ל בּאנׁשים ׁשהיה

.רהֹוּתה עוֹנת כּן ידי על

ּוןואמרֹאפרסמו נהרי י"ג ֹוכרׂש ּהראו ּוהּבא לרבּי דרׁשּמּב ְ◌ָ◌ְ◌
אמרּתי ואני אמר ,ּהוּלאב ּהלי ּאמרו ,למאן ּוּלא ואמר
ּוהּאב רבּי יכּפר וׁשלוֹם חס אי בּאוּר וצרי .'ּוכו ייגעּת לריק
עּויד כּי יתבּתּכׁש ֹמוּכ דּברים לׁש טןּופׁשּו .תֹמצווּו רהֹוּת בּשׂכר
דּכ :גמראּב כּמבאר ׁשם וׁשכיח קיסר לבי בֹקרו היה ּהוּאב ר'
בׁשֹמו ראלׂשי מארץ כּן ואם ,'ּווכ קיסר לבי אתי ּוהּאב יּרב הוי
וחזרה הליכהּב זמן וצרי רב רּד קיסר מוֹׁשב לרוֹמי ּוהּבא רבּי
צרי ׁשם, הל בּחנּם לא יּכ וּלהׁשּתדּל יסרּקה אל לבוֹא םׁש וגם
מלכים ןּכׁש לּמכּו ריםׂש ּפתחי למבּקרי כּנּוֹדע רב זמן ןּכ גּם
זמן ןּכ ידי על לּטּב כּן ואם ההם, מיםּיּב רוֹמי קיסר ֹמוּכ גּדוֹלים
.מהֹוּוכד חברים דּבּוּק ׁשדרּמה יתּבמ ׁשּורּפ והיה רהֹוּתמה רב

אנהׁשּמּב ּוהםאמרעּמ עוֹסקים ּויהי רּוּבצ בּצרכי והעוֹסקים ַ◌
ּוּלאּכ הּהרב כרׂש עליכם אני מעלה ואּתם ׁשמים לׁשם

צבּוּרעשׂיתם, צרכי עסיקת ידי על כּי ּויצטער ׁשלּא ּווהינ 
מעלה כּי ּויראּת אל ֹלו ואמר טוֹבים, וּמעשׂים דּוּמּלה נתמעט

הרבּה שׂכר עליכם ותוֹרהאני ביםֹוט מעשׂים עשׂיתם ּוּאלּכ 
צבּוּרבּׁשלמוּת צרכיּב יּגע ׁשּמה ׁשּפחד ּוהּבא רבּי ענין ּווזה , 

רהֹוּת כּן ידי על מעט יּכ לריק הכּל וכדּוֹמה קיסר לבי והל
כּי ממים ֹלו ּוהרא אבל ,ייגעּת לריק ֹאמרו ּוזהו ,'ה דתֹועבו
.מאד הרבּה ֹכרוׂשּו םֹומק לּכמ כרׂש ֹלו קבע הוּא ּורּב ׁשֹודּקה

(דבש .(יערות

ּיראו אׁשר לכל אני ס"ג)חבר קי"ט, תהלים) ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁשנּמנוּ"מעוּת זה - להּמנוֹת", יוּכל לא וחּסרוֹן לתקן כלּוי לא ְ◌◌ָ◌
.הםעּמ נמנה ולא מצוה לדבר כו)חבריו .(ברכות 

לדברהרי חבריו עם להּמנוֹת ריּצׁש הוּא, הדּין ןּמׁש ֲ◌ֵ◌
אּלׁש חּסרוֹן זה הרי עּמהם נמנה ֹאינו ואם ,מצוה

.תֹנוּמלה בּוׁש יוּכל

ולהיוֹתוזאת להּמנוֹת ֹכחוּב יׁש ּונמאּת ואחד אחד כּל הרי ְ◌ֹ
הרב :ֹלו יּוהראו ֹול ּיה בּחלק אחד לּכ יםּבהר יּכזמּמ
ויחד 'ּווכ ֹוּנזמּב לּדוה ֹרועׁשּב ירהעׁש ,להֹדוּהג ֹועתּפהׁשּב
וכל .יםּבהר יּכמזּו הרבּים לתּצלה אחת רהּלחבו נמנים תֹלהיו

וּמי גּדוֹל דברּב מי בּזה לעזר לֹוכּיׁש אחד חלק ֹוכחּב ֹלו יׁש אחד
כמאמרםּו מצוה לעוֹשׂי נטּפל הּפחוֹת לכל תֹולהיו קטן בּדבר

:ז"ל(ה מצוה,(מכות יׂשֹעוּכ מצוה לעוֹשׂי הדיןהנּטּפל (והוּא 
(יז).להפ ה, ויקרא י"ורש .(ת"כ 

נפׁשוֹת המזכּה האדם שׂכר לגדל וער ׁשעוּר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאין
לּתוֹרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּמקרבן

וּמזדּעזעיםבּעלי חליםׁש םה לדבר והחרדים היראים רהֹוּת ַ◌ֲ◌ֵ◌
ֹנוֹרצו עוֹברי על יחּגׁשלה עליהם למּט רּבית ֹודֹבוּכ מּפני
הרעה מדּרכּם ּובּוׁשי כּי עד היּׁשר דרּב להדריכם ,רּיתב

.רּבית ֹודתֹלעבו
והעניןמהּורּת תׁשרּפ ׁשֹודהּק בּזּהר מבאר(קכ"ט דּאין(דף ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּמקרבן נפׁשוֹת הּהמזכ האדם כרׂש לגדל וער רּעוׁש
ניםֹועלי ואוֹמר גּדוֹל בּקוֹל יוֹצא זּורּהכ כּי ,רּבית ֹודתֹלעבו
הּמזכּו תֹוׁשנפ דּבוֹרא אּוה מאן ,תאּסהדו אסהוּדי ותחּתוֹנים
תאהׁש תֹולעל ראוּי אּוהה ֹוראׁשּב תּומלכ ׁשכּתר ההוּא לחיּביּא
אזדּּמן דיןּכ ,עליּה ּאלוׁש וּמטרוֹניתא אּכמל האּד מלכּא קּמי
בּתר וקימין עלמא כלּב טטיׁשמּד ה' עיני מאינוּן סהדין ריןּת
לניאּפ על סהדין אנן הא ואמרי ,אּד סהדוּתא וסהדין ּפרגּוֹדא
אהּכז ,המקלקל מדּרכּם מסירםּו יםּרב הּמזכּד לניאּפ רּב
אלתּת עביד ּאיהו דּא ,בהֹולט ֹגינוּב רּכנז אבוֹי דּהא חוֹלקיה
ה"קוב אתיקר כּדין ,אחרא טראמּס ּהווּד דּחיּביּא אןנפׁש
ראּבזּג ּואיהּד נאמּמ חד ןּמּדאז ׁשעּתא ּהיּב ,לימתאׁש בּחדוא
רזאּב אתקריּד דּאתוון אׁשּוּמׁשּד רזאּב אּיקיּצדּד דּיוֹקנין על
אׁשדּוק וּרמיז ,איׁשּקד מאׁשּד דּׁשּמוּׁשא בּכתרא יהודיע"ם
עבידּד ׁשנ בּר אּוההּד קניּהֹיוּד ואייתי נאמּמ לההוּא אּוה ריּב
אּואנ וּמטרוֹניתא, אּמלכ יקּמ ליּה וקאים אּביּיחּד אןנפׁש
אּלההו ּהלי מסרין אעּתׁש בההיאּד וארעא מיאׁש עלי אסהדנא
חקיק דּלא עלמא בּהאי צדּיקא כּל ל לית האּד דּיוֹקנא,
'ע ּהידיּב וּמסרין ,נאמּמ דּההוּא ידא ּתחוּת לעילא ּהקניֹויּד
אּלההו ריּב מלכּא כּדין ,ּהוּב ּהדמארי אּינזּג דּכל מפּתחן

דּבר בּרכאן מכּל קנאֹיוּדאּביּחיּד אןנפׁש עביד דּכ לאברהם י 
'לד רמיז וקב"ה הכינה, נפיּכ חתּת מקרבןּו גּרים רּימג ׁשהיה
עאל ּואיהו יּהּמע ואזלי קנאֹיוּד לההוּא ונטלין עלּאין מׁשרין
גּניזין אינוּן רּב אחרא נש רּב ּהוּב זכי לאּד גּניזין עלמין לע'
אנׁש ניּב ּידעו ֹוהו ואלמלי ,אּיבּיחּד נפׁשיהוֹן עבדיּד ןּולאינ
אזלי ֹוהו ,ןֹלהו ּזכו דּכ ּגינייהוּב זכּאן ּווזכ אּתעלֹוּת הּמּכ
לבני זכי נאּמסכ ,יןּחי תרּב דּרדף מאןּכ ןֹלו ורדפי ּותרייהּבא
דּזכי כּמאן ּאיהו לאו עלּאין ניזיןּג בּכּמה טבאן בּכּמה אנׁש
נאּמסכ תרּב דּמׁשּתדּל מאן אּלא להאי, האי בּין מה בּחיּביּא,
גיניּהּב וזכי לאתקיימא ליּה וּגרים יּהׁשלנפ חיּין אׁשלים ּואיה
ּואיה חיּביּא תרּב לּדּתמׁשּד וּמאן ,עלמא אּולהה טבאן לכּמה
פייאּאתכּד אחרים אלהיםּד אחרא לסטרא עביד יתיר, ליםׁשא
על קוּבּ"ה דּאסּתלּק עביד ,תיּהֹולטנמ ּהלי ואעבד לטאׁש ולא
.לקיהֹחו אהּכז ,אחרא אנפׁש באּחי אּולהה עביד יקריה, כּוּרסי
יהי וכן סלה אמן ֹחלקו ריׁשוא ֹול אׁשרי הזּהר, ןֹולׁש כּאן עד

.ןֹאוררצו)(צדיקים. 

גּוֹרם מה ֹוכחּתֹתוּב בּתׁשוּבה לחזר הרבּים את ׁשּמזכּה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמי
ֹולנפׁשּו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹלם

הּקדוֹׁשוּמה בּזּהר כּמבאר הרבּים, את המזכּה מעלת גּדלה מאד ַ◌
ּתרוּמה תרׁשּפ(ב"ע קכ"ח דף)למרדף בעי זכאה :ֹונֹולׁש וזה 
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סגולת הרשב"י: פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך )ללא כסף(.
אמור במשך שבעה ימים ברציפות את דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן וחלק לעוד 3 אנשים את 
דף האידרא, וכן הלאה(. כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל שאין שום כח ומקטרג בעולם 

שיכול לפגום בה כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: - הזוהר קדוש

ההוא מניה דיעבר בגין ,שלים באגר ליה ולמקני חייבא בתר
דיתחשב בגין לנפשיה ויעביד אחרא סטרא ויתכפיא זוהמא
יקרא ביה דיסתלק שבחא איהו ודא ליה, ברא הוא כאלו עליה
מאי ,מכלא יתיר ואסתלקותא אחרא משבחא יתיר דקב"ה
יקרא ולאסתלקא ,אחרא סטרא לאכפיא גרים דאיהו בגין טעמא

בּאהרן כּתיב אּד ועל ,ו)דקב"ה ב, מעוֹן"(מלאכי יבהׁש יםּורב", 
ה)וּכתיב ,שם)"ֹואּת היתה בידא"בּריתי דאחיד מאן כל חזי תא . 

בתלת אסתלק איהו בישא, ארחא למשבק לגביה ותב דחייבא
לאכפייא גרים ,אחרא נש בר הכי אסתלק דלא מה סלוקין,
כל לקיימא וגרים ,ביקריה ה"קב דאסתלק וגרים אחרא, סטרא

תיבּכ נש בר האי על ,ותתא דלעילא בקיומיה ריתיעלמאּב 
והלוֹם יםּהחי ֹואּת בהאיהיתה וזכי ,לבנוי בנין למחמי וזכי , 

ליה למידן יכלין לא דינין מארי כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא
מאן ולית תרעי בתריסר עאל ,דאתי ובעלמא עלמא בהאי

כּתיב אּד ועל בידיה, ג)דימחי ,קיב תהלים)יהיה בּארץ "גּבּוֹר , 
.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,'ֹוגו "יבר ריםיׁש רֹוּד ֹזרעו

הּקדׁש:ּתרגּוּם בּשׂכרללׁשוֹן ֹותֹולקנו הרׁשע אחר ףּלרד זכּאי ַ◌ְ◌
טראּסה להכניעּו ההיא זהמא ּוּנמּמ עבירּיׁש דיּכ ,מלא
וזה .ֹתוֹאו בּרא הוּא ּוּאלּכ ֹלו נחׁשב יּכ ,ֹותֹוא הׂויעש אחרא,
בחמ תרֹיו הוּא, ּורּב ׁשֹודּקה כּבוֹד ֹוּב הּתעלּיׁש ,בחׁש אּוה
אּהוׁש םּומ .עםּטה ּומה מכּל. יתרה היא ֹוּזה והתעלּוּת אחר,
.אּוה ּרוּב ׁשֹדוּקה כּבוֹד תֹלהעלוּו אחרא הּסטרא להכניע רםּג

בּאהרן, כּתוּב זה ריתיועלּב" בּוכתו ."ןֹמעו הׁשיב יםּבור" 
"ֹואּת היתה. 

דּרבּוֹא ׁשיּעזב ֹוּב והׁשּתדּל הרׁשע, בּיד חזֹואׁש מי לּכ ,ראהּו
אחר, אדם ּכ עלה אּל מה עליּוֹת, בּג' עוֹלה אּוה הרע,
ּרוּב ׁשֹודּקה הּתעלּיׁש רםֹווג אחרא, טראּסה את להכניע גּוֹרם
.הּטלמּו למעלה ֹמוּוּיקּב העוֹלם על םּילק וגוֹרם ,ֹדוֹכבוּב אּוה
כהֹווז והלוֹם". יםּהחי ֹוּתא היתה "בּריתי ,בּותּכ זה אדם ועל
לּכ .אּהב לםֹלעו וזוֹכה הזּה, בּעוֹלם וזוֹכה ,לבניו ניםּב תֹולרא

א ןּלדו ּויכל לא הדּין נכנסבּעלי הבּא, לםֹבעוּו הזּה לםֹעוּב ֹותֹו 
ארץּב רֹוּבּג" כּתוּב: זה ועל .ֹידוּב ׁשיּמחה מי ואין עריםׁש בי"ב

.'ֹוגו "יבר ריםיׁש רֹוּד ֹזרעו יהיה

בּתׁשוּבה לחזרה הּפוֹעל אדם ׁשל ֹכרוׂש גּדוֹל כּּמה וּראה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּא

ל"וזל ל פ' ׁשחד זהרּב(ג"ע כ"ב דף)ראהּו אּב ּהוּאב 'ר ואמר : 
מנ"ל ,בהּוׁשתּב לחזר לאחר העוֹשׂה אדם לׁש ֹוכרׂש הּמּכ

דּכתיב המּמ(יח יד, ר'(בראשית אניּת ,"לםׁש מל צדק "וּמלכּי : 

לאחרים בּתׁשוּבה חזירּמה הצּדּיק ׁשנּׁשמת בּׁשעה ,הּרב אּיח
יקיםּדּצה תֹוׁשנפ הּמקריב הגּדוֹל רה מיכאל הגּוּף, מן יוֹצא
,יקּצד ֹתוֹאו ׁשל ֹומתלנׁש ׁשלוֹם וּמקדּים יוֹצא אּוה ֹראוֹוּב לפני
מל צדק, ׁשערי ׁשוֹמרי ראׁש מיכאל ּוזה ,צדק יּמלכּו אמרּנׁש
צאֹווי יםּהקדׁש ויין, לחם הוֹציא ,מעלה ׁשל ליםׁשּויר ֹזו ׁשלם,

.ֹונֹולׁש אןּכ עד ,אֹוּב םֹלוׁש ֹול ואוֹמר ֹולקראת

בּמים הרבּים את המזכּה האדם על ּמכריזין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַמה

ןוז"לּכ םּע"ד)ג ס"ב ן(בדףּואינ זכּאין ,מאֹוי כלּב ריזּכ זיֹרוּכ , 
ואינוּן לאחרנין, ּלהו אןּמזכּד ואינוּן ,ריתאֹואּב דּמׁשּתדּלי

בּקצּוּר. ֹנוֹוׁשל אןּכ עד ,ּתייהוֹוּמד על מעביריןּד

העוֹסקיםמכריזים החברים הם ריׁשא יוֹם, בּכל כּרוּז ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עביריםהּמ תםֹואו אחרים, יםּכהמז תםֹואו בּּתוֹרה,

.תיהםֹוּדמ על

בּמים הגּדוֹל הכי היּחסן הוּא הרבּים את ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּה

פרּסּבהׁשלמ הּהלּת בּקוּנטרס בּהקדּמה רהֹוּתה על מׁשה ישׂמח ְ◌ֵ◌ֶ◌
(ב"ע י"א לׁש(דף ּתרוּמהוזה בּזהר מבאר :ֹוׁשקד (דףוֹן 

(ב"ע קכ"חבׁשיחּד גיןּב 'ּוכו חיּבא בּתר למרדּף בּעי אהּכז אּוהה
יקרא בּי' דּיסּתלּק ׁשבחא ּאיהו ודא לי' ראּב אּוה ּוּאלּכ 'לי

אהרןּב דּא ועל 'ּווכ אחרא בחאמ יּתיר הׁשיבדקב"ה ורבּים 
והלוֹם יםּיהח ֹוּתא היתה בּריתי בּוכתו ןֹקכ"טמעו בדף שם (ועין 

(א"חזיריםעּמׁש הצּדּיקים זכוּת ליםֹדוּג הּמּכ ׁשם ּהפליגו כּּמה
בּתׁשוּבה. רׁשעים

איוכן ה"מוזלל ֹול רסּפ אׁשר ז"ל וחמי ריֹומ מאדוֹני ׁשמעּתי ְ◌ֵ◌
הרב עם ז"ל י"ׁשר ןֹוהעלי בּעוֹלם ּוׁשּגנפ אחת עםּפׁש
איציקל ר' ז"ל רׁש"י וׁשאל ראהאביטׁשּמד איציקל 'ר ׁשֹודּקה
ידּגהּמ מכל ר' ׁשֹדוהּק הרב ֹלבנו ֹול יׁש וּמצוה תּוזכ איזה
עם תֹולמֹהעו כלּב ׁשּמרעיׁשין מעֹו מה מזּלאטׁשוֹב מיׁשרים
רהֹוּת מדֹוּלׁש אי הנּ"ל, איציקל 'ר ֹלו יבׁשוה ,ל"ּהנ הרב ֹונּב
ֹנוּבׁש עוֹד ֹול ואמר ז"ל, י"ׁשר לׁש ֹוּתעּד נתקררה ולא ,מּהׁשל
נתקררה לא בּזה וגם וסגּוּפים, בּתעניתים ֹעצמו את ףּגלס הרבּה
חסדים תּוגמילּב הּהרב רׁשא דֹוע ֹלו ואמר הּקדוֹׁשה, ֹועּתּד

.ֹוּתעּד נתקררה לא דֹווע מהֹוּדוכ לאביוֹנים נתן רּפזּו וּצדקה

ּתׁשוּבהׁשוּב עליּב הרבּה הׂשוע מעוֹן הׁשיב ׁשרבּים ֹלו אמר
ֹועּתּד ונחה ז"ל, י"רׁש לׁש ֹוּתעּד וׁשקטה נחה בזהּו לםֹעוּב
כּאן. עד מעלה, לׁש מליאהּפ לּכ ֹוּתא יםׁשרעיּמ מה הׁשֹודּקה

כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, 

ומי שילמד ינצל.
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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ חלק דׁשַ

חז"ל בּלׁשוֹנוֹת כּהּווהּפ - כרּהׂש הרבּים מי"ח)זכּוּי ה' (פרק ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

לּכא הּהמזכאּלׁש טעמא מאי ,ֹויד על בּא חטא אין הרבּים ת ָ◌
תעזב לא כּי אמרּנׁש עדן בּגן ותלמידיו םּנגיהּב אּוה יהא

חתׁש לראוֹת חסיד תּתן לא לׁשאוֹל אתהנפׁשי הּמחטיא וכל . 
בּגן אּוה יהא ׁשלּא בהּוׁשּת לעשׂוֹת ֹוידּב מסּפיקין אין יםּבהר

נפׁש בּדם קעׁש אדם ׁשנּאמר בּגּיהנּם ותלמידיו ינוּסועדן רֹוּב עד 
אלז.ֹוּב ּפ"ז)יתמכו .(יומא 

אילנוֹתׁשריהםוא וּמה תׁשׁש א"ר אׁשּב ןּרפוׂשחּתכליםֹאו ׁשאין ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
רףׂש הׁשחת ּתוֹרה אמרה מריחים ואין תיםֹוׁש ולא

ידם על להּקּת לאדם באהּו הוֹאיל הּלטוכֹחברו את הּמתעה , 
.וכמה כמה אחת על מיתה לדרכי חיּים נ"ד)מדּרכי (סנהדרין 

מכניסיןא"ר אין ֹידו על נענׁש ֹוחברׁש לּכ יעקב דּבת ּהרּב יעקב
ׁשֹענו םּג דּכתיב ,אּוה ּורּב ׁשֹדוהּק לׁש ֹתוּמחצּב ֹתוֹאו

אין טוֹב לא חפץילצּדּיק ל-א לא כּי וּכתיב רע אּלא טוֹב לא 
רע רּומגּב יגוּר ׁשלּא 'ה הּתא צדּיק רע, רּיגו לא אּתה עׁשיאר. 

(קמ"ט .(שבת

א"רּהוּבאבּותּהכ עליו מעלה מצוה לדבר ֹחברו את ההמע לּכ 
ֹאוׂעש ּוּאלּכ'ּכו(צ"ט .(סנהדרין 

ּפניםׁשהמ למאוֹר מׁשה זכה מה נימּפ הרבּים. את הּוזכ זכה ֶ◌
יקיםּדּצל ןלּת אּוה ּרוּב ׁשֹדוּקה עתיד מה הּהז לםֹעוּב
חּנמתאּו הוּא ּורּב ׁשֹדוּקה לׁש ֹונֹרצו הׂעשׁש ניּפמ הבּא, בּעוֹלם
היה ימיו וכל ראלׂשי וׁשל הוּא ּורּב ׁשֹודּקה ׁשל ֹודֹבוּכ על
לאביהם ראלׂיש יןּב םֹולׁש האּיׁש כּדי וּמצּפה וּמתאוּה מחּמד

.מיםּברפ"ד)ׁש תנדבא"ר). 

לזכּוֹת ֹויכלּתּב מה כּל ׁשעשׂה (בּאפן יחיד רק מזכּה אם ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַגּם
הרבּים את זכּה ּוּאלּכ נחׁשב הרבּים) ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאת

לּכאׁשּופרּב ׁשכּתב בֹוט יוֹם תֹספוֹוּת עיּן .יםּבהר את המזכּה ָ◌
אבל קדריש. הכּתיב .יםּבר [לשוֹן] חסידי תּתן לא דּקרא
סגּי לא בּגיהנּם. דּהוּא מוּם ּואט יחיד לׁשוֹן חסיד אּוה ריּקה

ולא עדן בּגן הם ּארוי .םׁש ֹותֹולרא ּאוֹבוּיׁש עד לּתלמידים ּלהו
תֹוׁשרּדּב ּואמר אמנם ואם .דׁשּקה את כּבלּע לראוֹת ּאוֹיבו
מחיםׂשּו בּגּיהנּם רׁשעים לׁש תםּופרענּב איםֹרו יקיםּדּצהׁש

ל הםעּמ אּוה אֹבוּיׁשּכ גּם כּן אם נקם. תֹולראםֹמקו מכּל .עדן גן 
תֹלראו חסיד ּתּתן לא אמר ולא ׁשחת. תֹולרא יחדּו ןּאוּיבו
תֹספוֹוּת כּתב מה םּג מלח. ליּב ּתפל אלּא זה אין לכן .חתׁשּב
הּזכ ּוּאפל דודאי בּעיני אּוה ׁשֹוּבׁש רבּים, וקאּד בעניןּד בֹטו םֹיו

,אחד(תרֹיו לזכּוֹת ׁשיּכוֹל וכן(מבּלי יחׁשב. רבּים מזכּה מכּלל 
תֹוּכלז ֹוּתיכלּב היה ׁשאם .נהּוּכה אחר לֹוה לּכה כּי ּולהּפ
.לבדּב ֹולעצמ כהּזׁש אחד ּוּלאפ אּלא עוֹד ולא עוֹשׂה. היה רבּים.
בּותּכׁש ֹוכמּו .ֹויד על כיןֹוז ׁשכּלּן לפי הרבּים. את כּמזכּה בנחׁש
לּכ את מזכּה מעיר אחד .'ֹוגו בכם" בּעלּתי ואנכי" הּפסוּק על
לדעּתי יּמנ ּוהינו הּמׁשּפחה. לּכ מזכּה חהּפׁשּממ ואחד .העיר
אּלׁש ּפי על ואף לאחרים גּם תֹוּכלז ֹוּתיכלּב מה לּכ הׂשֹעוׁשּכ
לּכ בּותּכׁש ֹומּכ למעשׂה. מצטרפת הּמחׁשבה .ֹוידּב עלתה
ּוּלאּכ עליו מעלין אּהׂשע ולא ונאנס מצוה לעשׂוֹת החוֹׁשב
.פעלּב הרבּים את הּזכ כּבר ּוּלאּכ ֹלו נחׁשב לפיכ .אּהׂשע
נתּוּכ ילדעּת ּווזה .רּאמוּכ ,ֹידו על יםּבר ּוּזכּיׁש כּן םּג וּמוֹעיל
אמרן. ֹעצמו על ודוד .ּנוּוּנתכ אחד לדבר ׁשניהם והכּתיב ריּקה
לםֹלעו ,יחיד תיֹהיו עם ׁשהרי .'ֹוגו חסידי ןתּת אל מרֹלו רצה
ּפי על בּין הּמחׁשבה לפי יןּב ,יםּבר חסידיּכ חׁשוּב אני
סיפא מוּם הרבּים. נקטהּד וּמתניתין ויׁשר. ןֹנכו וזה הּמעשׂה.
.ֹוּב ּתלוּיה יםּבהר וחטא .ֹוּב ּתלוּי הרבּים תּוזכּד עינןֹומלאׁש
ֹידוּב יקיןּפמס ׁשאין ההפ ֹוא .ֹידו על אּב החטא איןׁש וּלעוֹלם
בריםּהד החטיאׁש ֹוא ׁשזּכּה בּאחד ּוּלאפ ּתׁשוּבה. לעשׂוֹת
רתּכּנׁש ֹובּתׁשמח מחמת וגם .טעמא בּתר יּמנ וזיל אמוּרים
,ּהוׂשֹעו היה .יםּבלר ןּכ תֹוׂלעש ֹוידּב היה ּוּאלׁש ,הׂשעהּמ ֹוּתמ

רּורּב זה שמים)כּל לחם). 

ׁשּמעטאברהם מּפני ,"ֹהבוֹוא" נקרא םֹולה עליו ּאבינו ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למעט ה' כּבוֹד תֹוּבלהר כלּוּיׁש דיּכ ֹונפׁש בּהׁשלמת

ויוֹדעיו. עבדיו תֹוּבלהרּו רדיוֹמו את


(ה.ֹילוהכׁשּמל החטא את מוֹנע אּוה ּורּב ׁשֹדוּקהׁש ּו)למדנו.ֹויד על אבדהּנׁש פׁשּנּב בּימח(ז.םּניהּג רֹבוּב לּויפ ֹתוֹוא יחיםּמנ אּלא יפּל אׁש 
(ח.ׁשאּב ןּרפוׂשּת ּהוּב כתיבּד רהׁשא זרה.ט)ׁשל דהֹעבו על ּוהזהר הם ׁשאף ,'ּוכו להּקּת רע.י)אלמא אּוה הרי בֹוט ֹאינוּד יא)וכיוןֹאינו אלמא 

.ֹותּצמחּב נכנס
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רּצריתבֹוּיהיב,נבחרה בּאּמה בּחר אׁשר ,ראֹוּבה חּבּתׁשוי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ּה-י ֹלו חרּב יעקב ,ֹורתֹוּת וׁשוֹמרי מצווֹתיו אוֹהב
,ֹהבוֹוא אברהם זרע ,ֹבוֹוקר עם ישׂראל בּני ,ֹותּלסגל ישׂראל
יחרּתּב אׁשר יעקב יּעבד ראלׂיש הּתוא מ"א] 'ישעי] כּדכתיב
ּאבינו לאברהם נוֹדעת יתרה הּבח זה ולּמה אהבי אברהם זרע
םׁשּב םֹוקּמה ֹותֹוא ראּקׁש העוֹלם אבוֹת מאר הלוֹם עליו

.ֹהבוֹוא
,ֹונפׁש את רק יׁשלים ׁשהאדם רּיתב הם רצוֹן זה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאין
חּטאים אנׁשים ּתרבּוּת אחריו יׁשאיר ֹרוֹוּד אנׁשי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואת

ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַוּמכעיסי

רּורּיבּכ יח]: בראשית] רּבית םה אמרמּמ ּלנו דעֹונ זה ענין ֵ◌
ּמרווׁש אחריו ֹויתּב ואת בּניו את יצוּה אׁשר למען יוידעּת

זהּב רהֹהו .[הּבח לׁשוֹן י"רׁש ׁשּרוּפ יוּתידע] 'ֹוגו ה' רּידּכ 
דּעת ׁשלּּמד על הלוֹם עליו ּאבינו לאברהם ה' אהבת נפלאת

ֹדתוֹלעבו וקרבם העם אתהׂשמע לּכמ תרֹיו ֹלו עמדהׁש והיא , 
היה לפניו םּג אמתּב יּכ ,ֹלעצמו ֹול הי' אׁשר ׁשפּנה וּזכוּת הּטוֹב
ֹובאהבתּו ּצויחּפ דּרכיו ודעת ה' את ּוידע אׁשר הּסגל יחידי ּוהי
ֹותּדבקוּו ֹוקתּוׁשּת מעצם ראׁש ֹמחנו גּדוֹל ּלנו מי ּתמיד. ּגויׁש
אדם מהיוֹת חדל ,תֹודֹהיסו עּבאר חברת החבילה רדהנתּפ בּה',
ּפני את מדיםֹהעו בּמרוֹם םֹמרו באּמצ אחדּכ תֹלהיו ונתעלּה

[אלקים ֹתוֹאו לקח כּי ּוּואיננ] :ֹרתולׁש לּמהּמצינו ולא 
תּוריּעפרו ּכּדזּנׁש םֹולה עליו ּואבינ לאבּאברהם א - ּכ כּל ֹו 

אם כּי לא, ,ֹוּזה הּמעלה אל יעּהג לא ֹונפׁש וחסרוֹן ּפחיתוּת מצּד
ֹחנו עשׂה רׁשאּכ עוֹשׂה היה םֹולה עליו ּואבינ אברהם
תֹולהי הוּא םּג הּלהתע אדם ניּב מחברת ֹעצמו להתבּוֹדד

,ןּכ עשׂה לא ואׁשר ,ל-א לאכילאמּמ כּי ֹחכמתוּב התבּוֹנן כּי הוּא 
ֹרוֹוּד יאנׁש ואת לבד, ֹוׁשנפ את האדם ׁשיּׁשלים 'ה חפץ בּאלּה

ה', וּמכעיסי איםּטח אנׁשים תּוּרבּת אחריו אירריׁשׁשא קרהּמּכ 
.לּוּבהּמ רֹודו ֹוחנ ׁשל ֹרוֹולד קרה

ֹלתוּלזו וּלהיטיב להׁשּפיע הוּא האדם ֹלו ׁשיבר הנּכוֹנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמעלה
להגּיע רק ,ֹונפׁש בּהׁשלמת ממעט כּן ידי ׁשעל למרוֹת ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָּתמיד

ֹלתוּלזו הּמׁשּפיעים מן להיוֹת הוּא הלמוּת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלתכלית

ןֹיוּסּהנהּיגהז,ֹונפׁש בּהׁשלמת למעט לאדם בֹוט כּי ֹתוֹאו דּמל ַ◌ִ◌ָ◌
תֹוּבלהרּו מוֹרדיו את למעט 'ה כּבוֹד הרבּוֹת למען

ויוֹדעיו מלאעבדיו סיףֹיו אם האדם יּוֹסיף מהּו ןּתּי מה כּי , 
ממציאּו ראֹוּב 'ה הלא מעלה, מלאכי תֹורבב אלפי על אחד

,קריםּבל חדׁשים וכהנּה בּכלכּהנּה סגלּה יחידי ּוׂיעש כּה ואם 
מקלקל העוֹלם ורב לה' ׁשּדק אלף מנּי אחד צאיּמ ודוֹר, ,דּוֹר 
ודבר .מעל ּתארה ריאהּהב וחפץ ביהׁשֹיו מרעת םּת הארץ
אלקי חלק היא ,ֹוּבקרּב אׁשר ׁש-דּי מתנׁש האדם צוּרת ּתתחיּב זה
אליה ּונגל חמר בּבּתי לׁשכּן מיםה מן ירדה וטרם עלּממ
ּמונסּת האדם ףּוּג אל אּהֹבבוּו ,לּכּב תֹוטטֹומׁש ועיניה ה' מצּפוּני
רהּלצ לּה וּמה יוּלד, אדם ראּפ עיר ,ֹוחמר תּוּירּומעפר עיניה
מן עפר בּרגבי להסּתּפח לאיםּפ רדּתו אביה בּית את לעזב הזּאת

האדם ילטׁש יּכ עד רבּים ימים הגּוּף בּחברת נתּכמסּתּו ,האדמה
בּוׁשּת אם לּמלכוּת, ּתגּיע כּזאת לעת אם דעֹוי מיּו ,ֹוחמר את

ּהתּלקדמואם ?לּה וטוֹב ,עימיםּנּב ּהל ּוליּפ ּוּהאל חבלים כּי לא 
כליתּת אל ּתגּיע למען רבּים, ימים זיוּה למעטּו ּהרֹאו לצמצם
יעיםּפׁשהּמ מן תֹלהיו צרּהֹליו רהּוּהצ תֹוּמּדלהת תּולמה
אׁשר ּהל ּמוהּס כלה רוּח אל רּהֹומא להאצילּו ּהלתּולז
תּב םׁש לּה אין יּכ מּמעל מיםּב להגּיע ּתוּכל לא ֹוּזה לּמעלה
לתּמקב בּבחינת אם כּי ׁשם ּהּואיננ ,עתּהּפׁשה לתּבהמק זוּג

מׁשּפיע בּבחינת תֹלהיו לּה היא תאּומעליּולםׁשנ לא כּי ויען - . 
עתםּנוּת ׁשיּהיה הגּוּף הׂמעש ליּכ ףּצרוּב אם יּכ פׁשּהנ חפץ
האדם ֹול ׁשיּבר נהֹכוּהנ מעלה ,נּהֹרצוּכ ּועלּפוית עתּהּתנוּכ

.ׁשפּנה הׂמעשּכ מידּת לתּהּלזו להיטיבּו להׁשּפיע

האדם יׁשלים אם ּתׁשלם א הבּריאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ
ֹלתוּזו נפׁש את יׁשלים וא ֹוּלבד ֹונפׁש ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ועלניהםּב ואת בּניכם: את םּתדּמול :רּיתב םה ּוהזהירנ זה ְ◌ַ◌
:כחהֹוהּת מצות מהֹוּדוכ ,ןּדוילּמ,עמית את כיחֹוּת הוֹכח 

אם הבּריאה חפץ ּתׁשלם לא יּכ ּולנ ריםֹומ הּמצווֹת ּוּאל כּל
.ֹלתוּזו ׁשנפ את יׁשלים ולא ֹוּדלב ֹונפׁש את האדם ליםיׁש

ּוארוהזהירנתּפ אהרן גּם ,הּהרב ּתלמידים ּוהעמידו :תֹאבוּב ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּי ויען לּתוֹרה, וּמקרבן הבּריּוֹת את הבֹאו :ֹזו בּמדּה
טיּפמׁש ּורֹוי כּדכתיב: 'ה עם להוֹרוֹת יםׁשּגּהנ הּמה הכּהנים
לאחז והאזהרה הצּוּוּי עליהם אּב לכן לישׂראל, רתֹוות ליעקב

בּּמקרא מרּמז התחבּרוּת תּדמּז')ב בד(ויקרא ֹוּמד הכּהן ולבׁש . 
ה ,'ֹוגו ןׁשּדה את והרים ֹרוׂשּב על ׁשּביל בד דּרוּמכנסי על נהּוּכ 

ם"ּהרמב התורה)ׁשכּתב יסודי מהלכות ה' פרק סוף)ולא :ֹונֹוׁשל וזה 
סקֹעו אלּא ּתמיד יראה ולא יבתםויׁש הארץ עּמי חתּוארּב ירבּה
לפנים יוׂמעש כלּב הׂשֹווע יןּלתפּב מכּתר בּציצית עטוּף רהֹוּתּב
מצאּיׁש עד יׁשּתוֹמם ולא הּהרב יתרחק ׁשלּא והוּא :יןּדה מוּרת
זה הרי ,יוׂלמעש יםּמתאוּו ֹותֹוא הביםֹואו ֹותֹוא סיןּמקל לּכה
ּב אׁשר ישׂראל הּתא עבדּי אוֹמר בּותּכה ועליו ה', את ׁשּדק

.עכ"ל אתּפאר

מדּת ידי על הבּדידוּת מדּת לקנוֹת מחיּב הבּריאה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ
ּהוּיאהבו ׁשכּלּם יפוֹת ּפנים בּסבר אדם בּני בּחברת ◌ֲֹ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההתחבּרוּת
דּרכּם להיטיב ֹחכמתוּב נפׁשוֹת לקּח יוּכל זה ידי ועל ּהוּסוִּויקל◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ה' אל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלהׁשיבם

ֹונֹורצהּדמּו פׁשּהנ ּוּכלז גּדוֹל עלתֹוּת בּאמת הבּדידוּת תּדמ יּכ ְ◌
,לםה להחכם עצמיּית היא ֹבזוּיתחּת הבּריאה חפץ א 

אדם בּני בּחברת ההתחבּרוּת בּמדּת תּהֹולכּסּו ֹזו מדּה ׁשּלהתלב
כּי ,ֹתוֹוא ואוֹהבים ֹתוֹוא מקלּסין הכּל ּמצאוּיׁש ,תֹיפו ניםּפ בּסבר
ולהׁשיבם דּרכּם להיטיב ֹוחכמתּב נפׁשוֹת חּקל כלּוי זה ידי על

ה': מצּדאל ֹתוּמד כּי הכּוּנה ,בד ֹוּדמ הכּהן ולבׁש ּואמר ּווזה 
בּאפן ׁשּיתלב הּמדּה ֹותֹוא בּדוּד, תֹלהיו דּב היאׁש ֹעצמו
בּין מערב ֹועּתּד יהיה א ,מםֹוּתיׁש ולא יתרחק לא ץּוחּבּמׁש


(יב"תםֹחו חיּוּתּפ" קנטרסּב 'ב חלק יו"ד חת"ס שו"ע מתּדמהק קנעּת

בּעל רשכבה"ג ׁשל ֹנוּב קראקא אבדק"ק סוֹפר ׁשמעוֹן רבּי הגה"ק ׁשכּתב
זיעוכי"א. החת"ס

גּדל תּאריכוּב מבאר זי"ע סוֹפר הרבּיםהחתם את הּהמזכ מעלת 
,םֹולה עליו ּאבינו אברהם ׁשל ֹוּדרכּב ליל בּתׁשוּבה הרבּים להחזיר
להדפיס הרבּים את וּלזכּוֹת תֹוּכלז בּנקל יכוֹל אחד כּל זה ּורנֹבדוּו

אם ייםּלוּת אדם ׁשל חיּיו פּעמים הרבּה כּי ישׂראל, בּית בּכל וּלהפיץ
יזכּה הרבּים את הּזכּמׁש ידי ועל לאו, ֹאו הרבּים את מזכּה הוּא
וּנהוֹרא פאּוּג תּבריוּב ביםֹוט וׁשנים ימים תּואריכו יקיםּדצ לבנים
ּוימינּב בּמהרה צדק גּוֹאל בּיאת עד ורענן דּׁשן בּשׂיבה בּוינ עוֹד מעליא

אמן.
בּזה.יג) הכּתוּב רּאוּב זצ"ל יםּחי מהחפץ ּהבאנו מה לקּמן ועיּן

וּמכנסי אמרׁש ּווזה ,דיםּודּהב וּלכנּס חבוּרוֹת רּלהתחב הבּריּוֹת,
היהּתׁש מבּחוּץ, ֹרוׂשּב על ׁשּילב הבּדוּדים כּנּוּס תּמד נהּוּכה בּד
תֹוּריּהב את יאהב יפוֹת, ּפנים בּסבר אדם לּכ לקבּל בּפניו ֹצהלתו
אצל ֹומׂשו 'ֹווג ןׁשּהד את והרים ׁשאמר: ּווזה לּתוֹרה, ויקרבן
ערּב הםׁש החמר ועבי הדּעת לפחוּתי ּתאר הדּׁשן ,חּזבּמה
תּדמ ידי ועל ,'לה קדׁש להֹהעו ערּב ןׁשּהד ֹמוּכ לםה

יוּכלהתחבּר נקלּב מבּחוּץ ֹורׂשּב על ׁשּביל אׁשר הבּריּוֹת עם תּו 
חּזבּמה אצל ֹומׂוש הנּכוֹנה מעלה אל הער תיּוחּפ גּם תֹלהעלו

לה': ׁשּמג מקטר םֹומק

עז,מי וּביתר אתׂש בּיתר 'ה אל ֹאהבתו מראה ֹזו הּמדּב ׁשאוֹחז ִ◌
האפׁשר כלּב לּדּתלהׁשּו להתאּמץ לּמה את הבֹאו רּדמ כּי

.עבדים ֹול וּלהרבּוֹת ֹתוּמלכו על חתּת אדם ניּב להכניס

חזֹועז,והא ביתרּו שׂאת יתרּב 'ה אל ֹאהבתו מראה ֹזו בּמדּה ְ◌ָ◌ֵ◌
כלּב וּלהׁשּתדּל להתאּמץ להּמ את הבֹאו רּמד כּי

ֹותּמלכו על ּתחת אדם ניּב להכניס רׁשידהאפֹלו תֹוּבלהרּו , 
םֹלוה עליו ּואבינ אברהם זכה כּי ויען ,להּמ ידּכ עבדים
לּכ ׁשראּב עמד ֹועּתּמדּו ֹכלומ רק עליה, 'ה הּוצ טרם ֹוז למדּה
את הרבּה, ּתלמידים העמיד ,'ה םׁשּב וקרא מזבּחוֹת נהּב ,תֹוצּוח
להּמ לׁש ֹהבוֹוא להּקרא יאוֹת ֹול לכן ,חרןּב הׂעש אׁשר ׁשפּנה
'ה ֹול הׁשיב ֹונפׁש וכגמוּל ,הביֹאו אברהם זרע ,ֹמוׁש רּיתב
רּיתב ּודיענֹוהׁש ּווזה ,אליו 'ה אהבת היה ה' אל ֹאהבתו וחלף
ואת ניוּב את יצוּה אׁשר למען [יוּתאהב] יוּתידע כּי ֹאמרוּב ֹמוׁש

ה': רּד ּומרׁשו אחריו ֹיתוּב

לטוֹבתגּם ימים בּאריכוּת 'ה מזכּם םנפׁש ּלימוׁשה ׁשכּבר ּוּללא ַ◌
ּלימוׁשוי רםֹמאו ּהנוּיׁש כּדי ותלמידיהם וצאצאיהם זרעיהם

םׁשנפ הם גּם

רּקעיםּילח יעּלהג הכנה רק אּוה הזּה בּעוֹלם האדם תֹהויו ִ◌ַ◌
עצמ התקן חז"ל: ּואמרׁש ֹכמוּו ,אּבה בּעוֹלם יםּצחיּנה
הׂשמע ןֹורׁשּכ היא ֹזו והכנה .רקליןּטל ׁשּתכּנס דיּכ בּּפרוֹזדוֹר
אם כי בּזמן ההיא להׁשלמה רּעוׁש ואין .פׁשּנה וּׁשלמוּת הּמצווֹת
,ֹידו את הכל ירים רׁשאּכ והיה ,האדם בּהׁשּתדּלוּת יּלוּת לּכה
,ימים קצרּב אביה בּית כּנעוּריה וׁשבה ,החמר על פׁשּהנ וגבר
נעוּריו, בּימי חיל לעשׂוֹת החמר וגבר ֹידו את הכל יחּינ אם א
פלה בּעוֹלם דהּוטר תֹולהי צריכה כּי ,ׁשפּנלה רעה הּמז ּתצמח
עד יוֹתר ולפעמים ׁשנה בעיםׁשּכ רבּים ימים בהבליוּו הּזה
למי אׁשרי :ז"ל ם"ּבהרמ תבּכ ויפה ,תּוע ראׁש את האדם ןּקתּיׁש
ּעינינו הלא לאיּפ וּמעּתה ,פׁשּהנ תּטרד בּלי מהרה ימיו ּוחתמׁש
וּבלי בּשׂיבה, ינוּבוּן הּמה גּם ,ראֹקו 'ה אׁשר רידיםה תֹואֹרו
ימים תּואריכ להיכןּו ,רםּנעו בּימי נפׁשם ּלימוׁשה הם כּי ספק

ּוּלא לׁש? 

אמרימיהם ּחתמו כּבר עצמם דּצמ הם איּודּב כּי הּתמע ֱ◌ֹ
ּמוּלׁש כּבר יּכ עצמם, לטוֹבת ֹואינ הםּלׁש ימים ואריכוּת
על עוֹד יחםּנמ רּיתב םה רק - נפׁשם ןֹורׁשּכ דּצמ ימיהם

רםֹומא ּוהנּיׁש ותלמידיהם, וצאצאיהם זרעיהם לטוֹבת האדמה
תּזכו כּי ,פׁשּנלה טרדּה ֹלוּטלטו זה ואין נפׁשם, הם גּם ּלימוׁשוי

.לתּהּלזו ּהרֹמאו להׁשּפיע ּהל היא

הטרדוֹתהגּם מחמת דדֹוּבלהת ּפנאי איןׁש זה ידי עלׁש ַ◌ַ◌
תֹוּריּהב בּין מערב ֹתוֹולהיו הּתלמידים דּולּמּב תֹוּמידיהּת
,אהּבוּהנ למעלת להגּיע ֹבוּמעכּו כינהה נפיּכ ּתחת להכניסם

דּבר. ּוּנּממ ירּתיס ׁשלּא ֹכרוׂש מׁשלּם רּיתב םה

אּגה לא אמתּב הלוֹם עליו ּואבינ אברהםמדרגת אל יע ַ◌
ּפנאי ֹול היה לא כּי ויחזקאל, ּירמיהו יׁשעיה לׁש ֹזוּכ אהּנבו
ֹזוּכ אהּנבו מדרגתּב ֹוׁשנפ רלקּו ֹוּתבמחׁשּב ֹעצמו להתבּוֹדד
בּין מערב ֹועּתּד והיה הּתלמידים בּלּמוּד ּתמיד מטרד ׁשהיה לפי
ּוּלהא למידיםּת ּוהי ּוּלוא הכינה, כּנפי ּתחת להכניסם הבּריּוֹת
תּדדוֹוּבהת מניעת תםֹאו ֹודּולּמ היה לא הנּכוֹנה בּּמעלה
עד תהּחוּפ מדרגהּב ּהיו דםּולּמ תּלתחּב הם א ,בהׁשחּמה
לעבד הרגּילם לּמוּדם וּבתחלּת לאט לאט להכניסם צרי ׁשהיה
קּסלהתע מידּת ֹונפׁש ׁשהתנוֹנע ועל ּפרס, לקבּל מנת על ה' את
מחׁשבוֹתיו דדֹוּבלהת נאיּפ ֹול נׁשאר לא ּוּלאּכ עתּד קצרי עם
את ידע ,ונפׁש לב ניּומצּפ היּוֹדע הּטוֹב ה' א ,ֹוזּכ לנבוּאה
אל הגּיע לא כּי גּם אם ,אברהם יּעבד זה הלא אמר ,אברהם
אין יּכ ,ברּד ּוּנּממ תֹולכּס יּתכן לא םֹמקו לּכמ ֹוזּכ אהּנבו מדרגת
על רק הוּא אהּבוּהנ אל ֹוהכנת מעוּט וכל ֹוׁשנפ תּולמׁשּב חּסרוֹן
גדּנמ ֹונפׁש לימׁש וּלמעני לכבוֹדי ֹועצמ מטריד ׁשהוּא ידי
יפסיד זהּכ ׁשצּדּיק יּתכן לא ןּכ אם הנּבוּאה מעלת מּמנּה זלֹווג
םה אמר ,ראּקה ארּת ּווזה אוֹתי, ֹואהבתּב ֹודתֹועב ידי על
את מאברהם האכּסׁש היתכן ,מאברהם אני המכּסה ,רּיתב
אּהו אהּלנבו ֹוהכנת טּומע לּכ יּכ יוידעּת הלא עוֹשׂה, אני רׁשא
והם ה' רּד ּומרׁשו אחריו בּניו ואת ֹיתוּב את הּויצ רׁשא למען
'ה הביא למען רסּפ לּלקב מנת על בדיםֹוהע הער ּפחוּתי דֹוע
לֹהו ֹועצמ ילּפמׁש ּכ לּכ עליו, רּבּד רׁשא את אברהם על
זה וכל ּוּלאּכ עתּד קצרי עם ללמד ּנמו םֹמקו אל ּהֹובּג םֹוקּממ
ֹכרוׂש לזאת אי - וּמידּעי עבדי להרבּוֹת ׁשמי לכבוֹד עוֹשׂה אּוה

צפוּן כּל ֹול הּאגל לנבוּאה ֹהכנתו טּמעו כלּבׁש צאּת ולאטומאּתי 
מּמ רבר.יסּתּד ּוּנ 

הזּוּלת נפׁש בּהׁשלמת ׁשעוֹסק ידי על ׁשנּתהוּה הזּמן ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶחסרוֹן
ׁשבּזמן סּפוּק ֹלו נוֹתן רּיתב הם ,ֹונפׁש מהׁשלמת ֹבוּמעכְּו◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ֹכלוׂש יכלת מכּדי יוֹתר ונשׂגּבוֹת רבּוֹת הגוֹת ייג ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָמוּעט

להלם,ודבר השׂכּל מוּסר אּוה עבדזה יאמר אמר אם ְ◌ָ◌ָ◌
ואי אליו להתקרב אני וחפץ בּה' יׁשנפ חׁשקה העברי
להׁשלים דיּכ נפׁשי ׁשלמוּת משׂכּלוֹת בּלּמוּדי למעט זאת הׂשאע

חברי? ׁשנפ

ּתבההּומחבריׁש תרֹויו מרבּוֹתי ילמדּת הּבהר :חז"ל דּברי אליו ַ◌ְ◌ָ◌
ל למלּאת ברּד 'מה היּפלא - מכּלּם יוֹתר למידימּתּו


(פרידֹוס חתם תֹוׁשבדרּשמ"ט)ו ףּד לּיו נצּבים תרׁשּפ)לםֹהעו שׂכר כּל יּכ כּתב, 

אחת ׁשעה יפה כּי וכיּוֹצא, םֹלוה עליו ּאבינו אברהם אצל בנחׁש ֹאינו הבּא
ֹסוּיּפ וּמה הבּא, העוֹלם חיּי מכּל הזּה לםֹעוּב טוֹבים וּמעשׂים בּתוֹרה
ֹכרוׂשּו ֹגוּענוּת כּל א שׂכר, ׁשּקּב מי מאד, הרבּה כרׂש הוּא ּרוּב ׁשֹודּהק
ריּפ עמדּיוׁש ,אחרים ללּמד ׁשיּזכּה רּבית הם את ֹדתוֹעבו על האמּתי
ןּועי וּללּמד. ללמד ּתחּתיו ויעמד ועבוֹדה לתוֹרה ּלהוּיגד והוּא ּתחּתיו ֹטנוּב

כ"ג. ףּד ּתׁשוּבה, תּבלׁש תֹודרׁשּב ׁשם דֹעו
לברכהטו) זכרוֹנם ּתינוֹוּרב ּוב')ואמר עּמוּד כ"ח דּף מאֹיו)אברהם םּיּקׁש 

כּליוֹתיו ּוהיו ּתבׁשילין, ערוּבי ּוּואפל ּהּלּכ הּתוֹרה כּל הלוֹם עליו ּאבינו
ֹחקירתוּב ועלה הפל לםֹעוּב הנּמצאים טבעי כּל והיג חכמה נוֹבעוֹת
הּתוֹרה על נחל ערבי ׁשֹדוּהק בּּספר תּאריכוּב ועיּן הגּלגּלּים, לםֹולע ֹוחכמתו

אחרי. פּרׁשת
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רּצריתבֹוּיהיב,נבחרה בּאּמה בּחר אׁשר ,ראֹוּבה חּבּתׁשוי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ּה-י ֹלו חרּב יעקב ,ֹורתֹוּת וׁשוֹמרי מצווֹתיו אוֹהב
,ֹהבוֹוא אברהם זרע ,ֹבוֹוקר עם ישׂראל בּני ,ֹותּלסגל ישׂראל
יחרּתּב אׁשר יעקב יּעבד ראלׂיש הּתוא מ"א] 'ישעי] כּדכתיב
ּאבינו לאברהם נוֹדעת יתרה הּבח זה ולּמה אהבי אברהם זרע
םׁשּב םֹוקּמה ֹותֹוא ראּקׁש העוֹלם אבוֹת מאר הלוֹם עליו

.ֹהבוֹוא
,ֹונפׁש את רק יׁשלים ׁשהאדם רּיתב הם רצוֹן זה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאין
חּטאים אנׁשים ּתרבּוּת אחריו יׁשאיר ֹרוֹוּד אנׁשי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואת

ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַוּמכעיסי

רּורּיבּכ יח]: בראשית] רּבית םה אמרמּמ ּלנו דעֹונ זה ענין ֵ◌
ּמרווׁש אחריו ֹויתּב ואת בּניו את יצוּה אׁשר למען יוידעּת

זהּב רהֹהו .[הּבח לׁשוֹן י"רׁש ׁשּרוּפ יוּתידע] 'ֹוגו ה' רּידּכ 
דּעת ׁשלּּמד על הלוֹם עליו ּאבינו לאברהם ה' אהבת נפלאת

ֹדתוֹלעבו וקרבם העם אתהׂשמע לּכמ תרֹיו ֹלו עמדהׁש והיא , 
היה לפניו םּג אמתּב יּכ ,ֹלעצמו ֹול הי' אׁשר ׁשפּנה וּזכוּת הּטוֹב
ֹובאהבתּו ּצויחּפ דּרכיו ודעת ה' את ּוידע אׁשר הּסגל יחידי ּוהי
ֹותּדבקוּו ֹוקתּוׁשּת מעצם ראׁש ֹמחנו גּדוֹל ּלנו מי ּתמיד. ּגויׁש
אדם מהיוֹת חדל ,תֹודֹהיסו עּבאר חברת החבילה רדהנתּפ בּה',
ּפני את מדיםֹהעו בּמרוֹם םֹמרו באּמצ אחדּכ תֹלהיו ונתעלּה

[אלקים ֹתוֹאו לקח כּי ּוּואיננ] :ֹרתולׁש לּמהּמצינו ולא 
תּוריּעפרו ּכּדזּנׁש םֹולה עליו ּואבינ לאבּאברהם א - ּכ כּל ֹו 

אם כּי לא, ,ֹוּזה הּמעלה אל יעּהג לא ֹונפׁש וחסרוֹן ּפחיתוּת מצּד
ֹחנו עשׂה רׁשאּכ עוֹשׂה היה םֹולה עליו ּואבינ אברהם
תֹולהי הוּא םּג הּלהתע אדם ניּב מחברת ֹעצמו להתבּוֹדד

,ןּכ עשׂה לא ואׁשר ,ל-א לאכילאמּמ כּי ֹחכמתוּב התבּוֹנן כּי הוּא 
ֹרוֹוּד יאנׁש ואת לבד, ֹוׁשנפ את האדם ׁשיּׁשלים 'ה חפץ בּאלּה

ה', וּמכעיסי איםּטח אנׁשים תּוּרבּת אחריו אירריׁשׁשא קרהּמּכ 
.לּוּבהּמ רֹודו ֹוחנ ׁשל ֹרוֹולד קרה

ֹלתוּלזו וּלהיטיב להׁשּפיע הוּא האדם ֹלו ׁשיבר הנּכוֹנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמעלה
להגּיע רק ,ֹונפׁש בּהׁשלמת ממעט כּן ידי ׁשעל למרוֹת ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָּתמיד

ֹלתוּלזו הּמׁשּפיעים מן להיוֹת הוּא הלמוּת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלתכלית

ןֹיוּסּהנהּיגהז,ֹונפׁש בּהׁשלמת למעט לאדם בֹוט כּי ֹתוֹאו דּמל ַ◌ִ◌ָ◌
תֹוּבלהרּו מוֹרדיו את למעט 'ה כּבוֹד הרבּוֹת למען

ויוֹדעיו מלאעבדיו סיףֹיו אם האדם יּוֹסיף מהּו ןּתּי מה כּי , 
ממציאּו ראֹוּב 'ה הלא מעלה, מלאכי תֹורבב אלפי על אחד

,קריםּבל חדׁשים וכהנּה בּכלכּהנּה סגלּה יחידי ּוׂיעש כּה ואם 
מקלקל העוֹלם ורב לה' ׁשּדק אלף מנּי אחד צאיּמ ודוֹר, ,דּוֹר 
ודבר .מעל ּתארה ריאהּהב וחפץ ביהׁשֹיו מרעת םּת הארץ
אלקי חלק היא ,ֹוּבקרּב אׁשר ׁש-דּי מתנׁש האדם צוּרת ּתתחיּב זה
אליה ּונגל חמר בּבּתי לׁשכּן מיםה מן ירדה וטרם עלּממ
ּמונסּת האדם ףּוּג אל אּהֹבבוּו ,לּכּב תֹוטטֹומׁש ועיניה ה' מצּפוּני
רהּלצ לּה וּמה יוּלד, אדם ראּפ עיר ,ֹוחמר תּוּירּומעפר עיניה
מן עפר בּרגבי להסּתּפח לאיםּפ רדּתו אביה בּית את לעזב הזּאת

האדם ילטׁש יּכ עד רבּים ימים הגּוּף בּחברת נתּכמסּתּו ,האדמה
בּוׁשּת אם לּמלכוּת, ּתגּיע כּזאת לעת אם דעֹוי מיּו ,ֹוחמר את

ּהתּלקדמואם ?לּה וטוֹב ,עימיםּנּב ּהל ּוליּפ ּוּהאל חבלים כּי לא 
כליתּת אל ּתגּיע למען רבּים, ימים זיוּה למעטּו ּהרֹאו לצמצם
יעיםּפׁשהּמ מן תֹלהיו צרּהֹליו רהּוּהצ תֹוּמּדלהת תּולמה
אׁשר ּהל ּמוהּס כלה רוּח אל רּהֹומא להאצילּו ּהלתּולז
תּב םׁש לּה אין יּכ מּמעל מיםּב להגּיע ּתוּכל לא ֹוּזה לּמעלה
לתּמקב בּבחינת אם כּי ׁשם ּהּואיננ ,עתּהּפׁשה לתּבהמק זוּג

מׁשּפיע בּבחינת תֹלהיו לּה היא תאּומעליּולםׁשנ לא כּי ויען - . 
עתםּנוּת ׁשיּהיה הגּוּף הׂמעש ליּכ ףּצרוּב אם יּכ פׁשּהנ חפץ
האדם ֹול ׁשיּבר נהֹכוּהנ מעלה ,נּהֹרצוּכ ּועלּפוית עתּהּתנוּכ

.ׁשפּנה הׂמעשּכ מידּת לתּהּלזו להיטיבּו להׁשּפיע

האדם יׁשלים אם ּתׁשלם א הבּריאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ
ֹלתוּזו נפׁש את יׁשלים וא ֹוּלבד ֹונפׁש ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ועלניהםּב ואת בּניכם: את םּתדּמול :רּיתב םה ּוהזהירנ זה ְ◌ַ◌
:כחהֹוהּת מצות מהֹוּדוכ ,ןּדוילּמ,עמית את כיחֹוּת הוֹכח 

אם הבּריאה חפץ ּתׁשלם לא יּכ ּולנ ריםֹומ הּמצווֹת ּוּאל כּל
.ֹלתוּזו ׁשנפ את יׁשלים ולא ֹוּדלב ֹונפׁש את האדם ליםיׁש

ּוארוהזהירנתּפ אהרן גּם ,הּהרב ּתלמידים ּוהעמידו :תֹאבוּב ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּי ויען לּתוֹרה, וּמקרבן הבּריּוֹת את הבֹאו :ֹזו בּמדּה
טיּפמׁש ּורֹוי כּדכתיב: 'ה עם להוֹרוֹת יםׁשּגּהנ הּמה הכּהנים
לאחז והאזהרה הצּוּוּי עליהם אּב לכן לישׂראל, רתֹוות ליעקב

בּּמקרא מרּמז התחבּרוּת תּדמּז')ב בד(ויקרא ֹוּמד הכּהן ולבׁש . 
ה ,'ֹוגו ןׁשּדה את והרים ֹרוׂשּב על ׁשּביל בד דּרוּמכנסי על נהּוּכ 

ם"ּהרמב התורה)ׁשכּתב יסודי מהלכות ה' פרק סוף)ולא :ֹונֹוׁשל וזה 
סקֹעו אלּא ּתמיד יראה ולא יבתםויׁש הארץ עּמי חתּוארּב ירבּה
לפנים יוׂמעש כלּב הׂשֹווע יןּלתפּב מכּתר בּציצית עטוּף רהֹוּתּב
מצאּיׁש עד יׁשּתוֹמם ולא הּהרב יתרחק ׁשלּא והוּא :יןּדה מוּרת
זה הרי ,יוׂלמעש יםּמתאוּו ֹותֹוא הביםֹואו ֹותֹוא סיןּמקל לּכה
ּב אׁשר ישׂראל הּתא עבדּי אוֹמר בּותּכה ועליו ה', את ׁשּדק

.עכ"ל אתּפאר

מדּת ידי על הבּדידוּת מדּת לקנוֹת מחיּב הבּריאה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ
ּהוּיאהבו ׁשכּלּם יפוֹת ּפנים בּסבר אדם בּני בּחברת ◌ֲֹ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההתחבּרוּת
דּרכּם להיטיב ֹחכמתוּב נפׁשוֹת לקּח יוּכל זה ידי ועל ּהוּסוִּויקל◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ה' אל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלהׁשיבם

ֹונֹורצהּדמּו פׁשּהנ ּוּכלז גּדוֹל עלתֹוּת בּאמת הבּדידוּת תּדמ יּכ ְ◌
,לםה להחכם עצמיּית היא ֹבזוּיתחּת הבּריאה חפץ א 

אדם בּני בּחברת ההתחבּרוּת בּמדּת תּהֹולכּסּו ֹזו מדּה ׁשּלהתלב
כּי ,ֹתוֹוא ואוֹהבים ֹתוֹוא מקלּסין הכּל ּמצאוּיׁש ,תֹיפו ניםּפ בּסבר
ולהׁשיבם דּרכּם להיטיב ֹוחכמתּב נפׁשוֹת חּקל כלּוי זה ידי על

ה': מצּדאל ֹתוּמד כּי הכּוּנה ,בד ֹוּדמ הכּהן ולבׁש ּואמר ּווזה 
בּאפן ׁשּיתלב הּמדּה ֹותֹוא בּדוּד, תֹלהיו דּב היאׁש ֹעצמו
בּין מערב ֹועּתּד יהיה א ,מםֹוּתיׁש ולא יתרחק לא ץּוחּבּמׁש


(יב"תםֹחו חיּוּתּפ" קנטרסּב 'ב חלק יו"ד חת"ס שו"ע מתּדמהק קנעּת

בּעל רשכבה"ג ׁשל ֹנוּב קראקא אבדק"ק סוֹפר ׁשמעוֹן רבּי הגה"ק ׁשכּתב
זיעוכי"א. החת"ס

גּדל תּאריכוּב מבאר זי"ע סוֹפר הרבּיםהחתם את הּהמזכ מעלת 
,םֹולה עליו ּאבינו אברהם ׁשל ֹוּדרכּב ליל בּתׁשוּבה הרבּים להחזיר
להדפיס הרבּים את וּלזכּוֹת תֹוּכלז בּנקל יכוֹל אחד כּל זה ּורנֹבדוּו

אם ייםּלוּת אדם ׁשל חיּיו פּעמים הרבּה כּי ישׂראל, בּית בּכל וּלהפיץ
יזכּה הרבּים את הּזכּמׁש ידי ועל לאו, ֹאו הרבּים את מזכּה הוּא
וּנהוֹרא פאּוּג תּבריוּב ביםֹוט וׁשנים ימים תּואריכו יקיםּדצ לבנים
ּוימינּב בּמהרה צדק גּוֹאל בּיאת עד ורענן דּׁשן בּשׂיבה בּוינ עוֹד מעליא

אמן.
בּזה.יג) הכּתוּב רּאוּב זצ"ל יםּחי מהחפץ ּהבאנו מה לקּמן ועיּן

וּמכנסי אמרׁש ּווזה ,דיםּודּהב וּלכנּס חבוּרוֹת רּלהתחב הבּריּוֹת,
היהּתׁש מבּחוּץ, ֹרוׂשּב על ׁשּילב הבּדוּדים כּנּוּס תּמד נהּוּכה בּד
תֹוּריּהב את יאהב יפוֹת, ּפנים בּסבר אדם לּכ לקבּל בּפניו ֹצהלתו
אצל ֹומׂשו 'ֹווג ןׁשּהד את והרים ׁשאמר: ּווזה לּתוֹרה, ויקרבן
ערּב הםׁש החמר ועבי הדּעת לפחוּתי ּתאר הדּׁשן ,חּזבּמה
תּדמ ידי ועל ,'לה קדׁש להֹהעו ערּב ןׁשּהד ֹמוּכ לםה

יוּכלהתחבּר נקלּב מבּחוּץ ֹורׂשּב על ׁשּביל אׁשר הבּריּוֹת עם תּו 
חּזבּמה אצל ֹומׂוש הנּכוֹנה מעלה אל הער תיּוחּפ גּם תֹלהעלו

לה': ׁשּמג מקטר םֹומק

עז,מי וּביתר אתׂש בּיתר 'ה אל ֹאהבתו מראה ֹזו הּמדּב ׁשאוֹחז ִ◌
האפׁשר כלּב לּדּתלהׁשּו להתאּמץ לּמה את הבֹאו רּדמ כּי

.עבדים ֹול וּלהרבּוֹת ֹתוּמלכו על חתּת אדם ניּב להכניס

חזֹועז,והא ביתרּו שׂאת יתרּב 'ה אל ֹאהבתו מראה ֹזו בּמדּה ְ◌ָ◌ֵ◌
כלּב וּלהׁשּתדּל להתאּמץ להּמ את הבֹאו רּמד כּי

ֹותּמלכו על ּתחת אדם ניּב להכניס רׁשידהאפֹלו תֹוּבלהרּו , 
םֹלוה עליו ּואבינ אברהם זכה כּי ויען ,להּמ ידּכ עבדים
לּכ ׁשראּב עמד ֹועּתּמדּו ֹכלומ רק עליה, 'ה הּוצ טרם ֹוז למדּה
את הרבּה, ּתלמידים העמיד ,'ה םׁשּב וקרא מזבּחוֹת נהּב ,תֹוצּוח
להּמ לׁש ֹהבוֹוא להּקרא יאוֹת ֹול לכן ,חרןּב הׂעש אׁשר ׁשפּנה
'ה ֹול הׁשיב ֹונפׁש וכגמוּל ,הביֹאו אברהם זרע ,ֹמוׁש רּיתב
רּיתב ּודיענֹוהׁש ּווזה ,אליו 'ה אהבת היה ה' אל ֹאהבתו וחלף
ואת ניוּב את יצוּה אׁשר למען [יוּתאהב] יוּתידע כּי ֹאמרוּב ֹמוׁש

ה': רּד ּומרׁשו אחריו ֹיתוּב

לטוֹבתגּם ימים בּאריכוּת 'ה מזכּם םנפׁש ּלימוׁשה ׁשכּבר ּוּללא ַ◌
ּלימוׁשוי רםֹמאו ּהנוּיׁש כּדי ותלמידיהם וצאצאיהם זרעיהם

םׁשנפ הם גּם

רּקעיםּילח יעּלהג הכנה רק אּוה הזּה בּעוֹלם האדם תֹהויו ִ◌ַ◌
עצמ התקן חז"ל: ּואמרׁש ֹכמוּו ,אּבה בּעוֹלם יםּצחיּנה
הׂשמע ןֹורׁשּכ היא ֹזו והכנה .רקליןּטל ׁשּתכּנס דיּכ בּּפרוֹזדוֹר
אם כי בּזמן ההיא להׁשלמה רּעוׁש ואין .פׁשּנה וּׁשלמוּת הּמצווֹת
,ֹידו את הכל ירים רׁשאּכ והיה ,האדם בּהׁשּתדּלוּת יּלוּת לּכה
,ימים קצרּב אביה בּית כּנעוּריה וׁשבה ,החמר על פׁשּהנ וגבר
נעוּריו, בּימי חיל לעשׂוֹת החמר וגבר ֹידו את הכל יחּינ אם א
פלה בּעוֹלם דהּוטר תֹולהי צריכה כּי ,ׁשפּנלה רעה הּמז ּתצמח
עד יוֹתר ולפעמים ׁשנה בעיםׁשּכ רבּים ימים בהבליוּו הּזה
למי אׁשרי :ז"ל ם"ּבהרמ תבּכ ויפה ,תּוע ראׁש את האדם ןּקתּיׁש
ּעינינו הלא לאיּפ וּמעּתה ,פׁשּהנ תּטרד בּלי מהרה ימיו ּוחתמׁש
וּבלי בּשׂיבה, ינוּבוּן הּמה גּם ,ראֹקו 'ה אׁשר רידיםה תֹואֹרו
ימים תּואריכ להיכןּו ,רםּנעו בּימי נפׁשם ּלימוׁשה הם כּי ספק

ּוּלא לׁש? 

אמרימיהם ּחתמו כּבר עצמם דּצמ הם איּודּב כּי הּתמע ֱ◌ֹ
ּמוּלׁש כּבר יּכ עצמם, לטוֹבת ֹואינ הםּלׁש ימים ואריכוּת
על עוֹד יחםּנמ רּיתב םה רק - נפׁשם ןֹורׁשּכ דּצמ ימיהם

רםֹומא ּוהנּיׁש ותלמידיהם, וצאצאיהם זרעיהם לטוֹבת האדמה
תּזכו כּי ,פׁשּנלה טרדּה ֹלוּטלטו זה ואין נפׁשם, הם גּם ּלימוׁשוי

.לתּהּלזו ּהרֹמאו להׁשּפיע ּהל היא

הטרדוֹתהגּם מחמת דדֹוּבלהת ּפנאי איןׁש זה ידי עלׁש ַ◌ַ◌
תֹוּריּהב בּין מערב ֹתוֹולהיו הּתלמידים דּולּמּב תֹוּמידיהּת
,אהּבוּהנ למעלת להגּיע ֹבוּמעכּו כינהה נפיּכ ּתחת להכניסם

דּבר. ּוּנּממ ירּתיס ׁשלּא ֹכרוׂש מׁשלּם רּיתב םה

אּגה לא אמתּב הלוֹם עליו ּואבינ אברהםמדרגת אל יע ַ◌
ּפנאי ֹול היה לא כּי ויחזקאל, ּירמיהו יׁשעיה לׁש ֹזוּכ אהּנבו
ֹזוּכ אהּנבו מדרגתּב ֹוׁשנפ רלקּו ֹוּתבמחׁשּב ֹעצמו להתבּוֹדד
בּין מערב ֹועּתּד והיה הּתלמידים בּלּמוּד ּתמיד מטרד ׁשהיה לפי
ּוּלהא למידיםּת ּוהי ּוּלוא הכינה, כּנפי ּתחת להכניסם הבּריּוֹת
תּדדוֹוּבהת מניעת תםֹאו ֹודּולּמ היה לא הנּכוֹנה בּּמעלה
עד תהּחוּפ מדרגהּב ּהיו דםּולּמ תּלתחּב הם א ,בהׁשחּמה
לעבד הרגּילם לּמוּדם וּבתחלּת לאט לאט להכניסם צרי ׁשהיה
קּסלהתע מידּת ֹונפׁש ׁשהתנוֹנע ועל ּפרס, לקבּל מנת על ה' את
מחׁשבוֹתיו דדֹוּבלהת נאיּפ ֹול נׁשאר לא ּוּלאּכ עתּד קצרי עם
את ידע ,ונפׁש לב ניּומצּפ היּוֹדע הּטוֹב ה' א ,ֹוזּכ לנבוּאה
אל הגּיע לא כּי גּם אם ,אברהם יּעבד זה הלא אמר ,אברהם
אין יּכ ,ברּד ּוּנּממ תֹולכּס יּתכן לא םֹמקו לּכמ ֹוזּכ אהּנבו מדרגת
על רק הוּא אהּבוּהנ אל ֹוהכנת מעוּט וכל ֹוׁשנפ תּולמׁשּב חּסרוֹן
גדּנמ ֹונפׁש לימׁש וּלמעני לכבוֹדי ֹועצמ מטריד ׁשהוּא ידי
יפסיד זהּכ ׁשצּדּיק יּתכן לא ןּכ אם הנּבוּאה מעלת מּמנּה זלֹווג
םה אמר ,ראּקה ארּת ּווזה אוֹתי, ֹואהבתּב ֹודתֹועב ידי על
את מאברהם האכּסׁש היתכן ,מאברהם אני המכּסה ,רּיתב
אּהו אהּלנבו ֹוהכנת טּומע לּכ יּכ יוידעּת הלא עוֹשׂה, אני רׁשא
והם ה' רּד ּומרׁשו אחריו בּניו ואת ֹיתוּב את הּויצ רׁשא למען
'ה הביא למען רסּפ לּלקב מנת על בדיםֹוהע הער ּפחוּתי דֹוע
לֹהו ֹועצמ ילּפמׁש ּכ לּכ עליו, רּבּד רׁשא את אברהם על
זה וכל ּוּלאּכ עתּד קצרי עם ללמד ּנמו םֹמקו אל ּהֹובּג םֹוקּממ
ֹכרוׂש לזאת אי - וּמידּעי עבדי להרבּוֹת ׁשמי לכבוֹד עוֹשׂה אּוה

צפוּן כּל ֹול הּאגל לנבוּאה ֹהכנתו טּמעו כלּבׁש צאּת ולאטומאּתי 
מּמ רבר.יסּתּד ּוּנ 

הזּוּלת נפׁש בּהׁשלמת ׁשעוֹסק ידי על ׁשנּתהוּה הזּמן ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶחסרוֹן
ׁשבּזמן סּפוּק ֹלו נוֹתן רּיתב הם ,ֹונפׁש מהׁשלמת ֹבוּמעכְּו◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ֹכלוׂש יכלת מכּדי יוֹתר ונשׂגּבוֹת רבּוֹת הגוֹת ייג ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָמוּעט

להלם,ודבר השׂכּל מוּסר אּוה עבדזה יאמר אמר אם ְ◌ָ◌ָ◌
ואי אליו להתקרב אני וחפץ בּה' יׁשנפ חׁשקה העברי
להׁשלים דיּכ נפׁשי ׁשלמוּת משׂכּלוֹת בּלּמוּדי למעט זאת הׂשאע

חברי? ׁשנפ

ּתבההּומחבריׁש תרֹויו מרבּוֹתי ילמדּת הּבהר :חז"ל דּברי אליו ַ◌ְ◌ָ◌
ל למלּאת ברּד 'מה היּפלא - מכּלּם יוֹתר למידימּתּו


(פרידֹוס חתם תֹוׁשבדרּשמ"ט)ו ףּד לּיו נצּבים תרׁשּפ)לםֹהעו שׂכר כּל יּכ כּתב, 

אחת ׁשעה יפה כּי וכיּוֹצא, םֹלוה עליו ּאבינו אברהם אצל בנחׁש ֹאינו הבּא
ֹסוּיּפ וּמה הבּא, העוֹלם חיּי מכּל הזּה לםֹעוּב טוֹבים וּמעשׂים בּתוֹרה
ֹכרוׂשּו ֹגוּענוּת כּל א שׂכר, ׁשּקּב מי מאד, הרבּה כרׂש הוּא ּרוּב ׁשֹודּהק
ריּפ עמדּיוׁש ,אחרים ללּמד ׁשיּזכּה רּבית הם את ֹדתוֹעבו על האמּתי
ןּועי וּללּמד. ללמד ּתחּתיו ויעמד ועבוֹדה לתוֹרה ּלהוּיגד והוּא ּתחּתיו ֹטנוּב

כ"ג. ףּד ּתׁשוּבה, תּבלׁש תֹודרׁשּב ׁשם דֹעו
לברכהטו) זכרוֹנם ּתינוֹוּרב ּוב')ואמר עּמוּד כ"ח דּף מאֹיו)אברהם םּיּקׁש 

כּליוֹתיו ּוהיו ּתבׁשילין, ערוּבי ּוּואפל ּהּלּכ הּתוֹרה כּל הלוֹם עליו ּאבינו
ֹחקירתוּב ועלה הפל לםֹעוּב הנּמצאים טבעי כּל והיג חכמה נוֹבעוֹת
הּתוֹרה על נחל ערבי ׁשֹדוּהק בּּספר תּאריכוּב ועיּן הגּלגּלּים, לםֹולע ֹוחכמתו

אחרי. פּרׁשת
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- ֹומׁש לכבוֹד ּתהחסר מה נפׁש תּולמרׁשׁשא את עשׂה אּתה 
ֹנוֹורצ עשׂה ֹוּלׁש את יעשׂה 'וה העם, את דּעת דּמלל לעשׂוֹת ּצו
מידיעת נפׁש למלּאת ֹנוֹורצּכ נֹורצ יעשׂה והוּא נֹורצּכ
ונשׂגּבוֹת תֹוּבר תֹגוה להיג הּמוּעט זמן ל יקּפויס הלמוּת

.כלׂש יכלת מכּדי תרֹיו עוֹד

ה' בּחר הרבּים, את זכּה הלוֹם עליו ּאבינו ׁשאברהם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפני
ּוּנמּמ דּוקא ּתצא היּשׂראלית וׁשהאּמה אחריו ֹזרעוְּב◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

וׁשמרוּכּי אחריו ֹויתּב ואת ניוּב את הּיצו אׁשר למען יוּתידע ִ◌
'ֹוגו ד' רּד(י"ט י"ח .(בראשית 

ד',בּאוּר עוֹבדי כּּמה ּואבינ אברהם זמןּב ּהיו בּאמת יּכ :בּותּכה ֵ◌
מדרגתּב ּהיוׁש ועבר ׁשם ׁשל גּדוֹל דרׁשּמה יתּב ׁשהיה

" בּותּכׁש ֹמוּכ ׁשלםנביאים, מל צדק וגוֹ'וּמלכּי כּהן", אּווה 
את לדרׁש לוּת כּתוּב, מה וכן .םׁש על קאי הּזׁש וידוּע ,'ֹווג

עבר וכן ז"ל, שפרש"י ֹומּכ ׁשם ידי על לּכה אּוה עליוד', ּאמרו , 
,ז"ל רש"י ׁשרּפׁש ֹומּכ ּפלג, ֹמוׁש ׁשּקרא היה גּדוֹל ׁשנּביא חז"ל,
לא כן ּפי על ואף לה', לעבד יםׁשאנ םׁש להם ציםּמתקב ּוהיו
זה ולּמה לד', לעבד הּזכּתׁש מׁשּפחה ּוּאפל ֹוא אּמה מהם ?יצאה 

כּלּםוגלּתה ּוּאלׁש ניּפמ והוּא, דּבר, ׁשל ֹוטעמ כּאן רהֹוּתה ּלנו ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אברהם אבל בּעצמם, ד' את לעבד רק היתה תםמגּמ לּכ
ֹמוּכ ,םּלּמכ תרֹוי לד' נאמן אוֹהב ׁשהיה הלוֹם עליו ּואבינ
ףֹוס יּהיה מה ,ֹועצמּב התבּוֹנן "הביֹאו אברהם" בּותּכה ֹוראּקׁש
חס כּן ואם ,תּולמ מכרחּו לנצח יחיה לא האדם הלא ,ברּדה
לפרסם ֹוחּכ בּכל עמל ןּכ ועל ,לםֹהעו מן ד' דֹובּכ טלּבי וׁשלוֹם
םׁשּב אברם םׁש קראּוי ׁשכּתוּב ֹומּכ הכּל, לעיני בּעוֹלם ֹותּואלק
ופירש"י, הארץ, ואלקי המים אלקי בּד' יעּבואׁש ,ונאמר ,'ד
בּחרן, ּוׂשע אׁשר פׁשּנה ואת מרֹווא בּריּה, לּכ פיּב ֹומׁש ילּתּגהר
דרּב ליל םּללכ וצוּה לאוֹריתא", ּידוּעבׁשּד" אוֹנקלוּס םּותרג
עבדיהםּב חיםֹומ אינם רׁשא על הוֹכיח לּמלכים ואף ,'ד

גּזל רּוּסאּב עלׁשנּכׁשלים אבימל את אברהם כיחֹוהו ׁשכּתוּב, ֹמוּכ) 
"גּזלוּה", אׁשר כּתיב ולא ,אבימל עבדי ּזלוּג אׁשר יםהּמ בּאר אדוֹת
עצם על מקּפיד אני אלּא רעה, לי ּוׂשעׁש על מערער איני ׁשאמר להוֹרוֹת

(אצלם ׁשהפקר גּזל רּואּסזהּב ׁשהוֹכיח ׁשכּן וכל ד', רּד נגד ׁשהוּא 
הנּבראיםוּבׁשביללאחרים. לכל לזרז ֹחוּכ כלּב ׁשהתחזּק 

,יצחק את ֹלו ונתן 'ד ּוהּזכ ןּכ על בּדרכיו, ּוילכו ֹותּואלק ּירוּכּיׁש
לזרז ,זה דרּב ּוהלכ כּלּם ׁשבטים, וי"ב יעקב את ּכ אחר וכן
הּמא ּוּנמּמ צאהּיׁש עד ,ּואבינ אברהם ֹמוּכ 'ד דתֹולעב טזאנׁשים 

אהבּתיו ּוהינו ,יוּתידע כּי הכּתוּב, אמרׁש ּווזה ד'. בדיֹוע למהׁש
נםׁשי והלא ,םּלּכמ יוֹתר ֹותֹוא הבֹאו אני מה מּפני ,כפירש"י

ועבר םׁש ׁשל ׁשדרהּמ ביתּב ד' עוֹבדי הּמּב:כּותּהכ םּימסּו ? 
מה "'ד רּד ּומרׁשו אחריו ֹויתּב ואת ניוּב את יצוּה אׁשר למען"

.ֹוז מדּה בּהם היתה לא הם אחרים, ןּכ אין

עלינוּ,ואם ׁשּתגן האבוֹת ׁשל תםּזכו את מידּת יריםּכמז ּואנ ְ◌ִ◌
ֹלחברו אחד לזרז ,הּזה רּדּב ןּכ גּם להתנהג ּואנ צריכים

וּבבּא בּזה תּוזכ ּולנ 'יהי וּבזה ד'. לעבוֹדת לבניו ןּכׁש חפץוכל) 
(התורה על חיים.

יתקּן הלוֹם עליו ּאבינו ׁשאברהם רצה הוּא ּרוּב ׁשֹדוּהקׁש ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּגלל
ׁשֹדוּהק נתן א לכן בּחרן ּוׂעש אׁשר פׁשּוהנ ׁשכּתוּב ֹמוּכ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהנּׁשמוֹת
לתקּן צרי ׁשהיה הנּׁשמוֹת כּל את ׁשּתקּן עד ֹטנוּב ּפרי הוּא ּרוָּב◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׂלואעשֹדוּג ב')לגוֹי ב"י לבנים"(בראשית זוֹכה הּתא אי אןּכ" , ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
(י"רׁש).?ריהםּנעו בּימי לבנים האבוֹת ּוזכ לא ולּמה 

את דּמלל היה עליהםׁש םּומ סוֹפר": תבּכ"ה ירּבמס
בּעּקר עוֹסקים ּהיו בּנים להם ּהיו ּוּלוא ,םה דּעת האנוֹׁשוּת
אפׁשרוּת להם היתה ולא תרֹיוּב להם ריםמתמּסּו ניהםּב ּוּנחּב
כּאׁשר זקנה עת עד מעינם את םה בׁשּכ לכן ,לאחרים ללּמד
ּוּנלח םּג ּכ אחר להתמּסר ּוויכל הרבּה למידיםּת ּוהעמיד ברּכ

בּניהם...

הּתוֹלדוֹת בּזכוּת רק וחיּים נצּוֹלים האבוֹת רבּוֹת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפעמים
מהם לצאת ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁשעתידין

לדעמרדּכי"בּ"ּתכלת :באּמוחז"ל ת(רבה נצּל(בראשית "לא ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
."ּוּנּממ לצאת עתידים ּהיוׁש תֹלדוֹוּתה בּגלל אּלא נח
:ּוהינ ,"נח תֹלדוֹוּת אלּה - ה' בּעיני חן מצא ונח" ׁשכּתוּב: ּווזה
ףֹוסּב מביא הרמבּ"ן והנּה, ...'ה בּעיני חן מצא הּתוֹלדוֹת תּוזכּב

ּותנׁשרצו)ּפ רבה מדרש)ץּוח למערכה כּׁשרים העצים לּכׁש 
והרי - יין צאֹיו פןּגמהּו ׁשמן צאֹוי יתּהז ׁשּמן לפי ,פןּגוה מהזּית
ֹלו רמזהׁש ּוזהו .תיהםֹלדוֹוּת תּוזכּב נצּלים ׁשאבוֹת מוֹרה זה
,לּצנ ֹועצמ ׁשבּזכוּת יחׁשב ׁשלּא ,"זית עלה" ֹלו ּההביאּב נהֹוּיה
נטע בהּתמה נח יצא רׁשאּכ ולכן .ֹוירכ יוֹצאי בּזכוּת לּצּנׁש אּלא
תּזכוּב אלּא נצּל אּלׁש הנּמוּכה, ֹומעלתּב ׁשהכּיר לפי ,רםּכ

ׁשכּתוּב וזה ,פןּגה גמתּד כ)ּתוֹלדוֹתיו, ,ט -(בראשית "נח "ויּחל 
י"ׁשר ׁשמפרּו(שם)ֹלו ׁשנּוֹדע כּלוֹמר: - יןּלח ֹועצמ "ׁשעשׂה : 

...'ה ֹוילּהצ ֹועצמ תּוזכּב ולא יןּלח ׁשל בּמדרגה ׁשהוּא

נוֹהג ׁשהיה מאז רק צדּיק ותאר לׁשם וזכה צדּיק נקרא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹנח
ּבוּוׁשּיׁש ֹרוֹוּד בּני את להוֹכיח 'ֹלוה עליו ּאבינו ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּאברהם

◌ָ◌ְ◌ִבּתׁשוּבה

אׁשראת אוֹמר: אּוה "וּבאברהם ,נח ּהתהל האלקים ֶ◌
אבל ,ֹולתמכ סעד צרי היה נח אּלא לפניו, התהלּכּתי

"מאליו ֹוצדקּב ּלמהּו קּזמתח היה אברהם(י"רש):אלהוה . 
- ,"לפני יקּצד ראיתי תֹאו יּכ" :ןּלהל נאמר נח אצל םּג הלא

מעש"ת)בּרם, הבּריּוֹת(ע"פ בּין ליל היתה אברהם לׁש ֹוּרכּד 
- "לפניו יכּתּהתהל "אׁשר :ראֹוּהב ׁשל ֹומׁש את יניהןּב לפרסםּו
אלקיםּב אמוּנה על בּגאוֹן וּמכריז ּמתהל אברהם ,יזׁשהיה 

על ּוּואל ואמוּנה, תּהאלקו התגּלּוּת בּעקבוֹתיו גּוֹרר היה ותמיד
ּלהתה האלקים "את אם יּכ "האלקים "לפני נאמר לא "נח"
עהׁשּב ּוּואל ,בההּת את נח ׁשעשׂה עד רק היה זה כּל אבל נח".
מכריז היה נהׁש ועשׂרים מאה מׁשּב הרי בהּתה תּיׂשעּב עסקׁש
,לםֹהעו על לּוּבמ לירד עתיד כּי והערב, םּכׁשה העוֹלם בּפני

בהּותׁשּב בּוׁשל הבּריּוֹת את מזהיר יד)והיה מכּיון(רש"י ואז , 
תֹאו יּכ" עליו: גּם נאמר ,ּואבינ אברהםּכ הגֹנו היה ׁשכּבר

הזּה". רֹוּדּב לפני צדּיק ראיתי



(טזּיחהּוהנ ישׂראל ארץ כּל ה' ׁשקּפּל ,צ"א ףּד יןּחל מּסכת בּגּמרא ועיּן

ער ׁשֹדוּהק בּּספר עוֹד ועיּן לבניו, בׁשּלכ חהֹנו האּתׁש פּרׁשתּתחּתיו נחל בי 
."מארצ ל ל אברם אל ה' אמרּוי" הפּסוּק על ל ל

(וזאת,יז הּמתחיל רּוּבדּב ל ל פּרׁשת מׁשוׁש מאוֹר ׁשֹדוּהק בּּספר ועיּן
ריםּג הכניס זה ידי ועל הרוֹממוּת את בּלבּם הכניס הלוֹם עליו ּואבינ ׁשאברהם
.'ּוכו ההׁשפּעוֹת כּל לקבּל להכינם גּלּוּליהם מכּל אוֹתם וטהר הכינה כּנפי ּתחת
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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ חלק הׁשַ

ידימן על לתּקן, ריּצ מה את לאדם מראים המים ִ◌
כּדי רק ,ֹול יעּמג ׁשלּא יּפ על אף סבל עליו ׁשּמגלגּלין
לתּקן כּדי לעשׂוֹת עליו מה וידע הזּוּלת, לׁש ֹסבלוּב יׁשּרגּיׁש

לתּקן. לּדּתׁשי אפן באיזהּו

לּכעלּערנאבׁשּטמ םּונח רבּי ׁשֹודּקה הרב עסק ימיו ָ◌
,ספיםּכ לאסף נדיבים ּפתחי על נדד ,"ייםּבוׁש-ןֹופדי"ּב
ּמע איּבוׁש תּוהרׁש יאנׁש עריצים לׁש לכיסיהם ׁשלמוֹנים לּגוגל
לזיטוֹמיר, נקלע אחד םֹיו .ביּב ּפלוּנׁש דיםּויה ּפדה ישׂראל,
אליו נגלה .מאסרּב ונכלא פלהׁש עלילה ייםֹוּגה עליו ּוהעליל
מכניס היה ּואבינ אברהם :ֹיעוּגלהר ואמר בּכּלא, הצּדּיקים אחד
מה לדעת ׁשּקמבּו רחֹלאו להנעים ּתמיד רחֹטו ,לֹודּג אוֹרחים
ׁשֹודּקה ֹלו אמר ,הׂעש ולא האוֹרח למען לעשׂוֹת ליםֹיכו דֹוע
רחֹלאו ותהפ רּלד צא :מרֹלוּכ "מארצ ל ל" הוּא ּורּב

...ל חסר מה קּוּדיּב ותדע

מןאף ל ּווהעניק גּדוֹל, ייםּובׁש דהֹוּפ - הלּה סיףֹוה - אּתה ַ◌

בּו בּבי יהוּדי יׁשּמרג טעם איזה ׁשּלחו הזדּּמנוּת מיםהלאּכ 
מוֹביו ֹתוֹולפדו למהר נּחוּץ מה גּוֹיים, !...אצל 

רּוּפמּסצףהּק יצא זה מדּוּע השׂכּל סרּומ ללמד רׁשאפ זה ִ◌ִ◌
ּהתחילוׁש ּוּלאּכ ניםּב נמצאים ׁשני בּית ׁשבּכל ּרנוֹדוּב
ּסרו ברּכׁש הּלאּכ גּם ּוננֹלדאבו ויׁש ה' רּדמ רּולסו רּדרּלהד

ֹורתֹומּתּו 'מהׁשּיׁש והאים הגּדוֹל ערּהצ ׁשיּרגּנׁש דיּכ אּוה ? 
,הּנמּמ מתרחקיםּו 'ה רּמד סרים ישׂראל ׁשבּני לֹביכוּכ כינהל
כהֹוּבה אםּכ ,זהּב ׁשנפ והעגמת הצּער גּדל לתארּו ערלׁש איןׁש
הצּער להמחיׁשּו לבּטא ראפׁש ׁשאי מּמנּה אבדיםּנה ניהּב על
עם אי ּתנוֹראוּב העמּקה ּמתנוּרדּתמ ּתנוֹאו לעוֹרר כּדי אבּוהכ
ואין עהׁשּב ׁשעה יּמדּו ֹמוֹויּב יוֹם מדּי בּניו את מאבּד ישׂראל
עצה סּכלט ּנוּתבמחׁש על ּוּאפל להֹעו ולא לזה לב שׂמים ּואנ
הרעה ּועלינ בּאה לזאת ,ראלׂשּמי אחת נפׁש ּוּלאפ להצּיל אי
כּן םּג ּולנ תניםֹוונ ּנינוּפ על פחיםֹוטו המים מן באיםּו הזּאת
רכיםּד ׂשּפלח ּלבבנו את לעוֹרר כּדי הּזה ראֹוּנה ערּהצ יׁשּלהרג
להחזירם תֹובדֹוא צאן ׁשּקלב העם אל לצאת אי תֹועצו

.תםֹוּמא חיק אל יבםׁשולה

שבתת'וב'בתש' הלכות – שנן

א פּרק
וּמדרׁשים, מ"ס הבּת קדת המחלּל ׁשל הענׁש גּדל יבאר ֹוְּב◌ָֹ◌ֶֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁשֹדוּהק ◌ָ◌ַ◌ַֹזהר

(תאּבׁשּב ניהםּב אתֹצו תֹוסּכבּמׁש בּעוֹן תֹוילד מתוֹת יםשבתנׁש) 
קי"ט:) דף.

(באדם וּבני ,להּכ בהמהּו רבּה, רעה הּיח ׁשבּת לּוּחל ןֹעוּב
קי"ט:)מתמעטין דף .(שבת 

(גּב אלּא יהּמצו לקהּדה איןתּבׁש לּוּחל ׁשּיׁש םֹדףמקו (שבת 
.קי"ט:)

(תדּבה את ּהּב ּולּלחׁש בילׁשּב אלּא ירוּׁשלים חרבה (שבתלא 
קי"ט:) דף.

סגיןה) מׁשּתעיא יּהּמלא יחּמ הוה דּכ יוֹחאי בּן ׁשמעוֹן יּבר

םֹוּהי אּתבּוׁש אּמא לּה אמר הוה אבּתּוׁשּדףב שבת ירושלמי) 
ג'.) .ט"ו,

חוּץו) בהּותׁשּב ּוחזרּיׁש כּדי ראלׂיש מּפוֹׁשעי תֹנוּבקר מקבּלין
אלמא ,פרהסיאּב תּבׁש לּוהמחל יין, ּסוהמנ ,מרּוּמה מן

ּונינה הדדי יּכ תּבוׁש זרה ס"ט.)עבוֹדה דף .(עירובין 

בּּהז) ליּלזלזו אתי ולא חמירא ל"ו.)ׁשבּת דף ביצה). 

וחמרח) קל תּבה כּבוֹד מּפני מתענּין ּוהי לא תּבׁש ערבּב
ּהעצמ כ"ז.)בּׁשבּת דף תענית). 

אּמוֹט) ׁשאי לוֹמר ּתלמוּד ,תּבׁש חהֹוּד ואם אב כּבּוּד יהא לֹויכ
ּמרוׁשּת ׁשבּתתי ואת ּיראוּת ה'.)ואביו דף .(יבמות 

(יביםֹוט וימים ׁשבּתוֹת ּוּאל היּמים כּל אלקי ד' את ליראה
צ"ג.) דף .(יבמות
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(תיאּבׁש לחלּוּל בּא סוֹף ֹיתוּב ֹתוּב יתרה אימה (גיטיןהּמטיל 
ו':) דף.

(יבֹונכסייה דּסיירי מנּכסיהוֹן, יםּתּב בּעלי נחתי מילי ּתלת בּהני
עידּב תאּבׁשּב ּודתייהּסעו וּדקבעי ,תאּבׁשּבאמדרׁש בּי ן 

ל"ה.) דף .(גיטין

(תיגּבה ׁשמירת על מוֹכיח ןֹוטיּבסמ ס"ה.)נהר דף .(סנהדרין 

(ידאּלׁש תּבׁשּב 'דּב אלּא ׁשּממׁש ּוהי לא ניםֹוהראׁש חסידים
ׁשבּת חלּוּל לידי נׁשוֹתיהן ּאוֹיבו(.ל"ח דף .(נדה 

הזּה]טו) [בּעוֹלם אצלכם הבּת את רּממׁש ֹואינׁש מי כּל
ֹרחוּכ עלּב ֹתוֹאו מׁשּמר הוּא כּאן ,ֹונֹרצוּרבהב (בראשית 

י'.) .י"א

(טזםֹוי את יםׂשֹוע םּתא הּמל לכם ּוויאמר עכּוּ"ם ּואֹויב אם
תּבׁשּב רדֹוי ןהּמ איןׁש ּראו להם ּואמר רבההבּת, (שמות 

ט"ו.) כ"ה פרק.

אתיז) עקר [ישׂראל] תםֹאו לעקר ׁשמבּק הּתא אם המן אמר
אוֹתם הּלמכ האּת ּכ ואחר ּהתֹאו לּטבּו רבההבּת (אסתר 

.ז'.)

בּׁשבּתיח) רּוּדכּב משׂחקין ּהיוׁש םּומ חרב ׁשמעוֹן (איכהטוֹר 
ג'.) ב' .רבה

אתיט) יהןׂשֹוע על הםּב ליןּגלגּמׁש תֹנוֹוע 'מג אחד ׁשבּת לּוּחל
העוֹנוֹת ה'.)כּל דברים תנאים .(מדרש 

הבּתכ) מן עיניהם ּהעלימוׁש עד ליםׁשּירו חרבה מדרשלא) 
ה'.) דברים תנאים.

(כאׁש יּפ על אף ׁשבּתוֹת לּלהמחביםֹוט יםׂשמעּו ּתוֹרה ֹידוּב ׁשּי 
הבּא לםֹלעו חלק ֹלו כ"ו.)אין פרק נתן דרבי .(אבות 

(כבלּכ םּתלּלח ּוּלאּכ עליכם אני מעלה הבּת םּתלּחל אם(
כ"ה.)הּמצווֹת פרק שמות רבה .(מדרש 

(כגלםֹהעו והיה ׁשאמר מי לפני מעיד תּבה את לּלהמח
ביעיּב נח ולא ימים הׁשּב ֹלמוֹעו ראּב (מכילתאׁשלּא 

יתרו) .פרשת

(רתמיםכד חליּג ֹותֹוא מאכילין הבּת רזא)המחלּל .(פענח 

כּפוּלכה) המחלּל ענׁש(ב"צ מ"ז תהלים מדרש). 

לעוֹלם,כו) מנוּחה ֹול אין הּזה לםֹעוּב תּבׁש מרׁש אּלׁש ישׂראל
לעין םּנלגיה ֹתוֹאו מכניסּו ֹפוּוּג ציאֹמו אחד וּממנּה
תּבׁש צאֹוּיׁשכּו גּיהנּם, רּאוּב חהּומנ ֹלו אין ֹמתוׁשונ ,עיםׁשהר

ֹולעצמ אחד כּל ונזּוֹקים ֹמוֹלמקו הגּוּף מחזיר הּנממ ֹתוֹמדרשאו) 
(ל"ט סימן רננות שפתי יבק, במעבר .מובא

בּגּלוּתכז) ּורנּזנתּפ תּבׁש חלּוּל ידי כ"ו)על רקּפ .(ּתדבא"ר 

דּיןכח) לבית ּהוּווהביא תּבׁשּב סּוס על ׁשרכב אחדּב מעשׂה
לכ צריכה ׁשהעה אּלא לכ יּראוׁש ניּפמ לא ,ּהוּסקלוּו

מ"ו) סנהדרין ,'צ .(יבמות

ׁשבּתכט) לּוּחל לׁש חטא אין ֹוּמוא אביו מכבּד ׁשאדם זמן לּכ
ֹויד על אּב חטא םּוׁש ארׁש כ"ו)ולא תדבא"ר). 

(ליעּגהכׁשּו יוֹם כלּב וחוֹרׁשת רהּפ ֹול ׁשהיה אחד אדםּב הׂמעש
מנּכסיו יקּדּצה ֹותֹוא ירד לימים ,ּהתֹוא יחּמנ תּבה יוֹם
רצה לא תּבה םֹיו יעּהגׁשכּו ,ם"ּוּכלע הוֹר למכּר והצר
תֹוּבר תֹוּמכ העכּוּ"ם ּוהּהכׁש אחר גּם ֹמנהגוּכ ׁשלחר רֹוה
,ֹורֹוׁש את לּטּיׁש כרֹוּמה לישׂראל העכּוּ"ם ֹלו בּא ,דםּקמ תֹוורע
תּוׁשרּב אּוה ׁשּמעכׁשו הוֹר אזן ֹלתו ולחׁש הצּדּיק הבין דּימ
דּמיּו בּׁשבּת, םּג הבּית עלּב מלאכת תֹוׂלעש עליו בהֹוחו העכּוּ"ם
,פיםׁשּכ מעשׂי אּמׁש ׁשחׁש העכּוּ"ם ,ֹומלאכּת תֹוׂלעש כןּומ עמד
ם"ּוּכהע מעׁש יוןּכ המארע, לּכ ֹלו ידּהגׁש עד הצּדּיק הנּיח ולא
ׁשאין אתּז מה ואמר, ֹעצמוּב וחמר קל אׂונש ונזדּעזע נבהל ּכ
ה"ּהקב ראניּבׁש ואני ,ּהראֹוּב את ירהּכה נהּבוּת ולא עתּד לא ּהל
את ירּכלה לי יּראו יהיה לא בינהּו דּעה לי ונתן ֹתוּבדמוּו ֹוצלמּב
חנינא 'ר ונקרא ּתוֹרה ללמד וזכה מיםׁש ליראת חזר דּימ בּוֹראי,

ּתוֹרּתא ןּב(הדברות עשרת מדרש פכ"ד, דר"כ .(פסיקתא 

ׁשבּתלא) חלּוּל על עזריה ןּב אלעזר 'ר מחה אּלׁש ֹומּת
ּחרוׁשוה ,ֹמוׁש על נקרא ֹוּתכנׁש ׁשל ֹוהמּתּב ידי על הׂעשּהנ

הּתעניּוֹת מּפני יוּנׁש(שם וירושלמי כ"ג, ביצה נ"ד, .(שבת 

לעוֹלםלב) מחילה ֹלו אין תּבה את תנאיםהמחלּל מדרש) 
(ה דברים.

(רעלג כּל כּעוֹשׂה תּבה את דבריםהמחלּל תנאים מדרש) 
(ה.

הּתאנהלד) אין תּבׁשּב אניםּת ללקט לֹוה אדם הזּה לםֹעוּב
אד אם לבוֹא לעתיד אבל ,םּלוּכ ללקטאוֹמרת לֹהו ם 
היּוֹם תּבׁש מרתֹווא צוֹוחת היא בּׁשבּת שוח"טּתאנה (מדרש 

(ג"ע תהלים.

(תאלהּבׁש מחלּלי דּקא לאילּין םּנגיהּב אית כתאּוּד (זוה"קחד 
י"ד) .הקדמה

ׁשיּעשׂהלו) עד ׁשרא הרמת ֹלו אין ןֹזדוּב ׁשבּת לּהמחל כּל
א)ּתׁשוּבה קטנות אותיות דר"ע, .(אותיות 

טוֹביםלז) יםׂמעשּו רהֹוּת ֹידוּב ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשבּת המחלּל
הבּא לםֹלעו חלק ֹלו פכ"ו)אין .(אדר"נ 

הּקדוֹׁש:להלּן הזהר מּספר ְ◌ַ◌ָ◌

(אהאׁש יתיּבּכ אני מרֹוא הקבּ"ה תּבׁשּב אׁש מבעיר אדם אם
םּגיהנּב קדיןֹוּתּת םּתא ,ֹתוֹאו קדיםֹמו םּתוא קדֹויּת ׁשלּא

ס"ט:) כ"ד, תקון זוהר תיקוני).

(בחלק ֹלו אין לאו ואם ,ּוצלמנּב אּוה תּבׁש מצות מקיּם אם
ישׂראל זרעּג:)ב"פ מ"ז תיקון שם). 

(ח"גּלׁשּת "ׁשלּח בּהם נאמר תּבה מריםֹוׁש ראלׂשי אין אם
יןׁשּורּג כ"א:)ׁשני ו' תיקון זוהר תיקוני). 

(דואינם פרהסיאּב עדיםֹמוּו ׁשבּתוֹת ׁשּמחלּלים ּוּאל לּכ
זהּב הבּת את ּמרוׁש ׁשלּא ֹומּכ בּוֹראם, דֹולכב יןׁשׁשֹחו
חהּמנו להם ואין ,אּוהה לםֹועּב ֹתוֹאו מריםֹוׁש אינם ּכ ,לםֹהעו

רחּכ בּעל םׁש ֹותֹוא ׁשוֹמרים מרֹוא יהוּדא ר' ,םּניהּגּבב"ח) 
.ק"נ:)

הגּיהנּםה) אׁש אין לעוֹלם הבּת את ּומרׁש אּלׁש עיםׁשהר ּוּלא
מה עליהם אליןֹוׁש םּניהּגּבׁש עיםהרׁש וכל מהם, כֹוׁש

ּפרוּכׁש עיםׁשר הם ּוּאל ,להם מׁשיבים יןּדה מלאכי ,ּוּלא ּוּנּתׁשּנ
,תּבה את ּומרׁש אּלׁש בּׁשביל ּהּלּכ הּתוֹרה על ּועברו ה"ּהקבּב
אחד מלאּו ,הםּב תֹולרא מםֹקומּמ יוֹצאים כּלּם והרׁשעים
לעיניהם הגּיהנּם ֹלתו ׁשבּת ליּלמח אוֹתם ׁשל תיהםֹפוּוּג מכניס
לא םוא ּתמוּת לא ׁשּתוֹלעּתם איםֹוור עיםהרׁש ׁשאר לׁש
ּפלוֹני אּוה זה וּמכריזין ֹותֹוא מסבּבין עיםׁשהר וכל ּתכבּה,
,רהֹוּתה בכלּו בּהקבּ"ה פרּכ ֹוראֹוּב לכבוֹד ׁשׁשח אּלׁש עׁשהר
הׁשּלבוּו זה לדין יבא אּלוׁש ,נברא אּלׁש ֹלו היה בֹוט ,ֹלו אוֹי

קנ"א)זאת .(ח"ב 

ׁשבּתו) בּערב היתרים נּׁשמה רוּח פׁשּנה את לּמקב אדםׁש ֹומּכ
את ההוּא בּעוֹלם ליםּבמק ּכ וּבשׂמחה, ענגּב ּפנים סברּב

העוֹלם מן צאֹוּיׁשּכ ֹוּלׁש ן"כ"ג:)הנר ו' תיקון זוהר תיקוני). 

הּמוֹעדיםז) ׁשאר מכּל דּמכב תּבה(פ"ח .(ח"ב 

אוֹתםח) ּרוּדס אּלׁש הלחנוֹת לּכ על ממנּה נגע ׁשנּקרא חּרו
יּראוּכ גיםּותענּב רס"א:)בּׁשבּת .(ח"ב 

(ענגט ֹלו נהפ הׂשֹוע ֹוואינ תּבׁש ענג לעשׂוֹת יכלת ֹלו ׁשּיׁש מי
צרעת רע"ג)לנגע וח"ג ,נ"ח כ"א, תיקון זוהר .(תיקוני 

(יתּבה את ּמרוׁש אּלׁש על ראלׂשי על אּב בשלחעמלק זוה"ח) 
.ל"ז:)

(כינהיאה את גּוֹזל ּוּלאּכ תּבׁש ענג תיקוןהגּוֹרע זוהר תיקוני) 
נ"ט:) .רא,

(יבגרים הרבּים תּולרׁש חידּיה מרׁשוּת תּבׁשּב ציאֹוהּמ
וּתהוֹם חׁש ּובהו ּהוּת למהוי אכינּתל'לׁש תיקון (תק"ז 

.ע"ג:)

(יגה"ּבמהק מׁשּמר ֹאינו תּבׁש דּמחלּל בהקדמהמאן (תק"ז 
(.ב"י.

(רהידֹוהּת בּכל רּקמׁש ּוּאלּכ בּׁשבּת צ.)המׁשּקר ב"ח). 

חכםטו) הוּא אם טוֹב ויוֹם לבּת ּתוֹספוֹת יםׂשֹעו ׁשאין ּוּאל
,ּוּנמּמ מסּתלּק ֹרועׁש ירׁשע אּוה ואם מסּתלּקת, ֹוחכמת

ּוּנּממ נמנעת רכהּבוה(.ל"ח ,י"ט תיקון זוהר .(תיקוני 

ׁשיּוֹׁשבטז) יוןּכ אּלא ,ׁשוענ לקללה ראוּי בּׁשבּת הּנתעהּמ
ֹינוּד גּזר ֹול קוֹרעין ֹלתעניתו ר"ז.)בּתענית .(ח"ב 

בּׁשבּתיז) הּסעדּוֹת את מׁשלים ֹאינוׁש לאדם ֹול פ"ח:)אוֹי .(ח"ב 

מצוּיהיח) תּבׁש בּסעדּת האמוּנה לּרפ"ח:)כ ג"ח). 

(ליטֹדוּג ֹוׁשענ ׁשבּת תּעדמּס רעֹוּגה(.ח"פ .(ח"ב 

וּמראהכ) לעילא ּפגימוּתא מיתחזּי תּבׁשּב סעדּה חד הגּוֹרע
רעתאּמז דּלאו הוּא, אּכמלּד היכלא ניּבמ לאוּד ֹעצמו

דּגי ינאּד יןּלמ דּתלת חוּמרא ּהעלי ניהבין ,אּוה אׁשיּקדםּהנ 
פ"ח:) ב"ח).

(כאאל ֹותֹוא חיםֹוּד כּראוּי בּתענוּגים נסדּר לא ֹלחנוׁשּכ
אחרא רנ"ב.)הּסטרא ב"ח). 

(ןכבֹוזּפחּב יוֹצאין אחרא הּסטרא תֹוחּכ תּבה צאֹוּיׁש כּיון
לכּו ,ראלׂיש עם על לׁשלט ורוֹצים לםֹעוּב וּמׁשוֹטטים
הּלתפּב ראלׂיש את איםֹרו ׁשהם וכיון ּפגעים, לׁש ירׁש ּנוּקּת

הם הכּוֹס על יליןּדמבּו בּתפלּה וּמבדּילין זה ירׁש מריםֹואו
רּדבּמה אל לכיםֹוהו מהם י"ד:)ּפוֹרחים .(ח"א 

(כגטטיםֹוׁשמ אחרא הּסטרא תֹחוּכ כּל הבּת צאֹוּיׁש יוןּכ
ללהט מתחיל םּניהּגה ׁשוא לםֹעוּב מ"ח.)והוֹלכים .(ח"א 

(כדלּכ תּבׁש צאיֹמוּב נעם ויהי מריםֹאו ׁשיּשׂראל עהׁשּב
ישׂראל ריכםׁשא מריםֹאו םּניהּגּבׁש עיםׁשרז.)הר ב"ח). 

ועלכה) פ"ח. ׁשמוֹת ׁשֹודּקה בּזּהר מבארּכ ה"ּבּדקו מאׁש ׁשבּת
וידעּתי ּתוֹרה, דּברי לדבּר ׁשאסוּר םֹמקוּב ֹירוּכלהז רּאסו ןּכ

צר ללא ׁשבּת םׁש ירּלהזכ ּוזהרּנׁש בּמעשׂיהם קיםּדקדּמבנימ) 
(א אות א מאמר .יששכר

חיּיםכו) חּרו פרּסּזצ"ל)ב שכתב(להרמח"פ מה דלפי ד"פ סימן 
אין ׁשבּת םּג הנּ"ל ׁשֹדוהּק הרּזה דּלפי לאברהם חסד הרב
,ת"ּבׁש םֹמקוּב ׁשבּ"א לוֹמר צרי זה לפי ,ףּנמט םֹומקּב מרֹול
אּבׁש מרֹלו ׁשבּת בּׁשם גּם נזהר אהיה המעּת הם ירצה ואם

ע ,נדר ק)כ"לבּלי סימן א מערכת כללים פאה"ש שד"ח). 

ׁשאיןכז) ועל 'ּווכ לדתן בּׁשעת מתוֹת נׁשים תֹעברו ג' על
רּהנ הדלקתּב תֹל"א:)זהירו .(שבת 

ׁשארכח) כּנגד ׁשקוּלה יהןּתמ אחת כּל זרה דהֹועבו הבּת
ה"ּהקב יןּבׁש האוֹת היא תּבוה ,רהֹוּתּבׁש תֹמצוו לּכ
אּהו הרי הּמצווֹת ׁשאר על ברֹהעו לּכ לפיכ ,לםֹלעו ּובינינּו
אּהו הרי בּפרהסיא ׁשבּת המחלּל אבל ,ראלׂשי רׁשעי כללּב

בריהםּד לכל נכריּכ זרה עבוֹדה פ"זכּעוֹבד שבת הלכות רמב"ם) 
.הט"ו)

דֹת:עוּבה בּקדת קלהּמ בּענין תֹראורּפּפ

(כטֹוחיטתׁש ואין רהֹוּתה לכל מוּמר הוי לא אחד לדבר מוּמר
רהֹוהּת לכל מרּומ ּוהריה ׁשבּת לּלחל מוּמר לםּאו ,נבלה

נס יין ֹויינו נבלה ֹחיטתוׁשּוסימן יור"ד ס"ג, שפ"ה או"ח ה. (חולין 
(וקי"ט .ג'

(לתּבׁש חלּוּל בּׁשביל לּהכ רח"ל שׂרפוֹת הּזה בּזּמן יּצוּמ מה
(י"ג ב"ע ש"במנח מובא פרי***שבת .(ס

(אלּלמח ֹמוּכ ּהּלּכ רהֹוּתה לכל מרּומ הוי יו"ט לחלּל מוּמר
ריםּוּפּכה יוֹם לּללח מוּמר ןּכׁש וכל ,תּבהלכותׁש (דע"ת 

א"ז ,הקדוש זוהר ,ש"הר תשובות רדב"ז, בשם כ"ט ק"ס ב' סימן שחיטה

(הגאונים בשם .הגדול

(ילבּסג עלמאּב םּופרסּב םּג פרהסיאּב ׁשבּת מחלּל דיןּד י"א
רהׂמעש תֹופחּב םּושאלותג ומרדכי ם"רמב בשם (פלתי 

(ב סימן יור"ד מהרי"א להקלותשובות אין רהׂלעש עּוידּב ּפ"ּועכ
ל' ס"ק ב סימן ט"ו.)(דע"ת ב"ע ש"ומנח .ביור"ד,

(לגתחהּפ לפניו ונסגּר יםּהחי מן רחוֹק הוּא הרי תּבׁש המחלּל
,אּבה לםֹולע נסּלהכ(מדרש בשם י"ח ע"ב ש"מנח). 

(לדאּהוׁש כּיון ׁשבּת ליןּחלּמׁש ּוּללא םּניהּגּב יׁש אחד מקוֹם
תּבׁש ׁשבּמוֹצאי םּניהּגּב יׁש ממנּה ֹוּנזמ קדם נר הדליק
וכל ּפלוֹני" לׁש אּהו זה םֹמקו" ואוֹמר מקוֹם ֹתוֹאו ּתחלּה מדליק

םֹומק ֹתוֹאו להדליק ֹול עוֹזרים ׁשבּגּיהנּם במדברהרׁשעים זוה"ק) 
רמ"ו).
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(תיאּבׁש לחלּוּל בּא סוֹף ֹיתוּב ֹתוּב יתרה אימה (גיטיןהּמטיל 
ו':) דף.

(יבֹונכסייה דּסיירי מנּכסיהוֹן, יםּתּב בּעלי נחתי מילי ּתלת בּהני
עידּב תאּבׁשּב ּודתייהּסעו וּדקבעי ,תאּבׁשּבאמדרׁש בּי ן 

ל"ה.) דף .(גיטין

(תיגּבה ׁשמירת על מוֹכיח ןֹוטיּבסמ ס"ה.)נהר דף .(סנהדרין 

(ידאּלׁש תּבׁשּב 'דּב אלּא ׁשּממׁש ּוהי לא ניםֹוהראׁש חסידים
ׁשבּת חלּוּל לידי נׁשוֹתיהן ּאוֹיבו(.ל"ח דף .(נדה 

הזּה]טו) [בּעוֹלם אצלכם הבּת את רּממׁש ֹואינׁש מי כּל
ֹרחוּכ עלּב ֹתוֹאו מׁשּמר הוּא כּאן ,ֹונֹרצוּרבהב (בראשית 

י'.) .י"א

(טזםֹוי את יםׂשֹוע םּתא הּמל לכם ּוויאמר עכּוּ"ם ּואֹויב אם
תּבׁשּב רדֹוי ןהּמ איןׁש ּראו להם ּואמר רבההבּת, (שמות 

ט"ו.) כ"ה פרק.

אתיז) עקר [ישׂראל] תםֹאו לעקר ׁשמבּק הּתא אם המן אמר
אוֹתם הּלמכ האּת ּכ ואחר ּהתֹאו לּטבּו רבההבּת (אסתר 

.ז'.)

בּׁשבּתיח) רּוּדכּב משׂחקין ּהיוׁש םּומ חרב ׁשמעוֹן (איכהטוֹר 
ג'.) ב' .רבה

אתיט) יהןׂשֹוע על הםּב ליןּגלגּמׁש תֹנוֹוע 'מג אחד ׁשבּת לּוּחל
העוֹנוֹת ה'.)כּל דברים תנאים .(מדרש 

הבּתכ) מן עיניהם ּהעלימוׁש עד ליםׁשּירו חרבה מדרשלא) 
ה'.) דברים תנאים.

(כאׁש יּפ על אף ׁשבּתוֹת לּלהמחביםֹוט יםׂשמעּו ּתוֹרה ֹידוּב ׁשּי 
הבּא לםֹלעו חלק ֹלו כ"ו.)אין פרק נתן דרבי .(אבות 

(כבלּכ םּתלּלח ּוּלאּכ עליכם אני מעלה הבּת םּתלּחל אם(
כ"ה.)הּמצווֹת פרק שמות רבה .(מדרש 

(כגלםֹהעו והיה ׁשאמר מי לפני מעיד תּבה את לּלהמח
ביעיּב נח ולא ימים הׁשּב ֹלמוֹעו ראּב (מכילתאׁשלּא 

יתרו) .פרשת

(רתמיםכד חליּג ֹותֹוא מאכילין הבּת רזא)המחלּל .(פענח 

כּפוּלכה) המחלּל ענׁש(ב"צ מ"ז תהלים מדרש). 

לעוֹלם,כו) מנוּחה ֹול אין הּזה לםֹעוּב תּבׁש מרׁש אּלׁש ישׂראל
לעין םּנלגיה ֹתוֹאו מכניסּו ֹפוּוּג ציאֹמו אחד וּממנּה
תּבׁש צאֹוּיׁשכּו גּיהנּם, רּאוּב חהּומנ ֹלו אין ֹמתוׁשונ ,עיםׁשהר

ֹולעצמ אחד כּל ונזּוֹקים ֹמוֹלמקו הגּוּף מחזיר הּנממ ֹתוֹמדרשאו) 
(ל"ט סימן רננות שפתי יבק, במעבר .מובא

בּגּלוּתכז) ּורנּזנתּפ תּבׁש חלּוּל ידי כ"ו)על רקּפ .(ּתדבא"ר 

דּיןכח) לבית ּהוּווהביא תּבׁשּב סּוס על ׁשרכב אחדּב מעשׂה
לכ צריכה ׁשהעה אּלא לכ יּראוׁש ניּפמ לא ,ּהוּסקלוּו

מ"ו) סנהדרין ,'צ .(יבמות

ׁשבּתכט) לּוּחל לׁש חטא אין ֹוּמוא אביו מכבּד ׁשאדם זמן לּכ
ֹויד על אּב חטא םּוׁש ארׁש כ"ו)ולא תדבא"ר). 

(ליעּגהכׁשּו יוֹם כלּב וחוֹרׁשת רהּפ ֹול ׁשהיה אחד אדםּב הׂמעש
מנּכסיו יקּדּצה ֹותֹוא ירד לימים ,ּהתֹוא יחּמנ תּבה יוֹם
רצה לא תּבה םֹיו יעּהגׁשכּו ,ם"ּוּכלע הוֹר למכּר והצר
תֹוּבר תֹוּמכ העכּוּ"ם ּוהּהכׁש אחר גּם ֹמנהגוּכ ׁשלחר רֹוה
,ֹורֹוׁש את לּטּיׁש כרֹוּמה לישׂראל העכּוּ"ם ֹלו בּא ,דםּקמ תֹוורע
תּוׁשרּב אּוה ׁשּמעכׁשו הוֹר אזן ֹלתו ולחׁש הצּדּיק הבין דּימ
דּמיּו בּׁשבּת, םּג הבּית עלּב מלאכת תֹוׂלעש עליו בהֹוחו העכּוּ"ם
,פיםׁשּכ מעשׂי אּמׁש ׁשחׁש העכּוּ"ם ,ֹומלאכּת תֹוׂלעש כןּומ עמד
ם"ּוּכהע מעׁש יוןּכ המארע, לּכ ֹלו ידּהגׁש עד הצּדּיק הנּיח ולא
ׁשאין אתּז מה ואמר, ֹעצמוּב וחמר קל אׂונש ונזדּעזע נבהל ּכ
ה"ּהקב ראניּבׁש ואני ,ּהראֹוּב את ירהּכה נהּבוּת ולא עתּד לא ּהל
את ירּכלה לי יּראו יהיה לא בינהּו דּעה לי ונתן ֹתוּבדמוּו ֹוצלמּב
חנינא 'ר ונקרא ּתוֹרה ללמד וזכה מיםׁש ליראת חזר דּימ בּוֹראי,

ּתוֹרּתא ןּב(הדברות עשרת מדרש פכ"ד, דר"כ .(פסיקתא 

ׁשבּתלא) חלּוּל על עזריה ןּב אלעזר 'ר מחה אּלׁש ֹומּת
ּחרוׁשוה ,ֹמוׁש על נקרא ֹוּתכנׁש ׁשל ֹוהמּתּב ידי על הׂעשּהנ

הּתעניּוֹת מּפני יוּנׁש(שם וירושלמי כ"ג, ביצה נ"ד, .(שבת 

לעוֹלםלב) מחילה ֹלו אין תּבה את תנאיםהמחלּל מדרש) 
(ה דברים.

(רעלג כּל כּעוֹשׂה תּבה את דבריםהמחלּל תנאים מדרש) 
(ה.

הּתאנהלד) אין תּבׁשּב אניםּת ללקט לֹוה אדם הזּה לםֹעוּב
אד אם לבוֹא לעתיד אבל ,םּלוּכ ללקטאוֹמרת לֹהו ם 
היּוֹם תּבׁש מרתֹווא צוֹוחת היא בּׁשבּת שוח"טּתאנה (מדרש 

(ג"ע תהלים.

(תאלהּבׁש מחלּלי דּקא לאילּין םּנגיהּב אית כתאּוּד (זוה"קחד 
י"ד) .הקדמה

ׁשיּעשׂהלו) עד ׁשרא הרמת ֹלו אין ןֹזדוּב ׁשבּת לּהמחל כּל
א)ּתׁשוּבה קטנות אותיות דר"ע, .(אותיות 

טוֹביםלז) יםׂמעשּו רהֹוּת ֹידוּב ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשבּת המחלּל
הבּא לםֹלעו חלק ֹלו פכ"ו)אין .(אדר"נ 

הּקדוֹׁש:להלּן הזהר מּספר ְ◌ַ◌ָ◌

(אהאׁש יתיּבּכ אני מרֹוא הקבּ"ה תּבׁשּב אׁש מבעיר אדם אם
םּגיהנּב קדיןֹוּתּת םּתא ,ֹתוֹאו קדיםֹמו םּתוא קדֹויּת ׁשלּא

ס"ט:) כ"ד, תקון זוהר תיקוני).

(בחלק ֹלו אין לאו ואם ,ּוצלמנּב אּוה תּבׁש מצות מקיּם אם
ישׂראל זרעּג:)ב"פ מ"ז תיקון שם). 

(ח"גּלׁשּת "ׁשלּח בּהם נאמר תּבה מריםֹוׁש ראלׂשי אין אם
יןׁשּורּג כ"א:)ׁשני ו' תיקון זוהר תיקוני). 

(דואינם פרהסיאּב עדיםֹמוּו ׁשבּתוֹת ׁשּמחלּלים ּוּאל לּכ
זהּב הבּת את ּמרוׁש ׁשלּא ֹומּכ בּוֹראם, דֹולכב יןׁשׁשֹחו
חהּמנו להם ואין ,אּוהה לםֹועּב ֹתוֹאו מריםֹוׁש אינם ּכ ,לםֹהעו

רחּכ בּעל םׁש ֹותֹוא ׁשוֹמרים מרֹוא יהוּדא ר' ,םּניהּגּבב"ח) 
.ק"נ:)

הגּיהנּםה) אׁש אין לעוֹלם הבּת את ּומרׁש אּלׁש עיםׁשהר ּוּלא
מה עליהם אליןֹוׁש םּניהּגּבׁש עיםהרׁש וכל מהם, כֹוׁש

ּפרוּכׁש עיםׁשר הם ּוּאל ,להם מׁשיבים יןּדה מלאכי ,ּוּלא ּוּנּתׁשּנ
,תּבה את ּומרׁש אּלׁש בּׁשביל ּהּלּכ הּתוֹרה על ּועברו ה"ּהקבּב
אחד מלאּו ,הםּב תֹולרא מםֹקומּמ יוֹצאים כּלּם והרׁשעים
לעיניהם הגּיהנּם ֹלתו ׁשבּת ליּלמח אוֹתם ׁשל תיהםֹפוּוּג מכניס
לא םוא ּתמוּת לא ׁשּתוֹלעּתם איםֹוור עיםהרׁש ׁשאר לׁש
ּפלוֹני אּוה זה וּמכריזין ֹותֹוא מסבּבין עיםׁשהר וכל ּתכבּה,
,רהֹוּתה בכלּו בּהקבּ"ה פרּכ ֹוראֹוּב לכבוֹד ׁשׁשח אּלׁש עׁשהר
הׁשּלבוּו זה לדין יבא אּלוׁש ,נברא אּלׁש ֹלו היה בֹוט ,ֹלו אוֹי

קנ"א)זאת .(ח"ב 

ׁשבּתו) בּערב היתרים נּׁשמה רוּח פׁשּנה את לּמקב אדםׁש ֹומּכ
את ההוּא בּעוֹלם ליםּבמק ּכ וּבשׂמחה, ענגּב ּפנים סברּב

העוֹלם מן צאֹוּיׁשּכ ֹוּלׁש ן"כ"ג:)הנר ו' תיקון זוהר תיקוני). 

הּמוֹעדיםז) ׁשאר מכּל דּמכב תּבה(פ"ח .(ח"ב 

אוֹתםח) ּרוּדס אּלׁש הלחנוֹת לּכ על ממנּה נגע ׁשנּקרא חּרו
יּראוּכ גיםּותענּב רס"א:)בּׁשבּת .(ח"ב 

(ענגט ֹלו נהפ הׂשֹוע ֹוואינ תּבׁש ענג לעשׂוֹת יכלת ֹלו ׁשּיׁש מי
צרעת רע"ג)לנגע וח"ג ,נ"ח כ"א, תיקון זוהר .(תיקוני 

(יתּבה את ּמרוׁש אּלׁש על ראלׂשי על אּב בשלחעמלק זוה"ח) 
.ל"ז:)

(כינהיאה את גּוֹזל ּוּלאּכ תּבׁש ענג תיקוןהגּוֹרע זוהר תיקוני) 
נ"ט:) .רא,

(יבגרים הרבּים תּולרׁש חידּיה מרׁשוּת תּבׁשּב ציאֹוהּמ
וּתהוֹם חׁש ּובהו ּהוּת למהוי אכינּתל'לׁש תיקון (תק"ז 

.ע"ג:)

(יגה"ּבמהק מׁשּמר ֹאינו תּבׁש דּמחלּל בהקדמהמאן (תק"ז 
(.ב"י.

(רהידֹוהּת בּכל רּקמׁש ּוּאלּכ בּׁשבּת צ.)המׁשּקר ב"ח). 

חכםטו) הוּא אם טוֹב ויוֹם לבּת ּתוֹספוֹת יםׂשֹעו ׁשאין ּוּאל
,ּוּנמּמ מסּתלּק ֹרועׁש ירׁשע אּוה ואם מסּתלּקת, ֹוחכמת

ּוּנּממ נמנעת רכהּבוה(.ל"ח ,י"ט תיקון זוהר .(תיקוני 

ׁשיּוֹׁשבטז) יוןּכ אּלא ,ׁשוענ לקללה ראוּי בּׁשבּת הּנתעהּמ
ֹינוּד גּזר ֹול קוֹרעין ֹלתעניתו ר"ז.)בּתענית .(ח"ב 

בּׁשבּתיז) הּסעדּוֹת את מׁשלים ֹאינוׁש לאדם ֹול פ"ח:)אוֹי .(ח"ב 

מצוּיהיח) תּבׁש בּסעדּת האמוּנה לּרפ"ח:)כ ג"ח). 

(ליטֹדוּג ֹוׁשענ ׁשבּת תּעדמּס רעֹוּגה(.ח"פ .(ח"ב 

וּמראהכ) לעילא ּפגימוּתא מיתחזּי תּבׁשּב סעדּה חד הגּוֹרע
רעתאּמז דּלאו הוּא, אּכמלּד היכלא ניּבמ לאוּד ֹעצמו

דּגי ינאּד יןּלמ דּתלת חוּמרא ּהעלי ניהבין ,אּוה אׁשיּקדםּהנ 
פ"ח:) ב"ח).

(כאאל ֹותֹוא חיםֹוּד כּראוּי בּתענוּגים נסדּר לא ֹלחנוׁשּכ
אחרא רנ"ב.)הּסטרא ב"ח). 

(ןכבֹוזּפחּב יוֹצאין אחרא הּסטרא תֹוחּכ תּבה צאֹוּיׁש כּיון
לכּו ,ראלׂיש עם על לׁשלט ורוֹצים לםֹעוּב וּמׁשוֹטטים
הּלתפּב ראלׂיש את איםֹרו ׁשהם וכיון ּפגעים, לׁש ירׁש ּנוּקּת

הם הכּוֹס על יליןּדמבּו בּתפלּה וּמבדּילין זה ירׁש מריםֹואו
רּדבּמה אל לכיםֹוהו מהם י"ד:)ּפוֹרחים .(ח"א 

(כגטטיםֹוׁשמ אחרא הּסטרא תֹחוּכ כּל הבּת צאֹוּיׁש יוןּכ
ללהט מתחיל םּניהּגה ׁשוא לםֹעוּב מ"ח.)והוֹלכים .(ח"א 

(כדלּכ תּבׁש צאיֹמוּב נעם ויהי מריםֹאו ׁשיּשׂראל עהׁשּב
ישׂראל ריכםׁשא מריםֹאו םּניהּגּבׁש עיםׁשרז.)הר ב"ח). 

ועלכה) פ"ח. ׁשמוֹת ׁשֹודּקה בּזּהר מבארּכ ה"ּבּדקו מאׁש ׁשבּת
וידעּתי ּתוֹרה, דּברי לדבּר ׁשאסוּר םֹמקוּב ֹירוּכלהז רּאסו ןּכ

צר ללא ׁשבּת םׁש ירּלהזכ ּוזהרּנׁש בּמעשׂיהם קיםּדקדּמבנימ) 
(א אות א מאמר .יששכר

חיּיםכו) חּרו פרּסּזצ"ל)ב שכתב(להרמח"פ מה דלפי ד"פ סימן 
אין ׁשבּת םּג הנּ"ל ׁשֹדוהּק הרּזה דּלפי לאברהם חסד הרב
,ת"ּבׁש םֹמקוּב ׁשבּ"א לוֹמר צרי זה לפי ,ףּנמט םֹומקּב מרֹול
אּבׁש מרֹלו ׁשבּת בּׁשם גּם נזהר אהיה המעּת הם ירצה ואם

ע ,נדר ק)כ"לבּלי סימן א מערכת כללים פאה"ש שד"ח). 

ׁשאיןכז) ועל 'ּווכ לדתן בּׁשעת מתוֹת נׁשים תֹעברו ג' על
רּהנ הדלקתּב תֹל"א:)זהירו .(שבת 

ׁשארכח) כּנגד ׁשקוּלה יהןּתמ אחת כּל זרה דהֹועבו הבּת
ה"ּהקב יןּבׁש האוֹת היא תּבוה ,רהֹוּתּבׁש תֹמצוו לּכ
אּהו הרי הּמצווֹת ׁשאר על ברֹהעו לּכ לפיכ ,לםֹלעו ּובינינּו
אּהו הרי בּפרהסיא ׁשבּת המחלּל אבל ,ראלׂשי רׁשעי כללּב

בריהםּד לכל נכריּכ זרה עבוֹדה פ"זכּעוֹבד שבת הלכות רמב"ם) 
.הט"ו)

דֹת:עוּבה בּקדת קלהּמ בּענין תֹראורּפּפ

(כטֹוחיטתׁש ואין רהֹוּתה לכל מוּמר הוי לא אחד לדבר מוּמר
רהֹוהּת לכל מרּומ ּוהריה ׁשבּת לּלחל מוּמר לםּאו ,נבלה

נס יין ֹויינו נבלה ֹחיטתוׁשּוסימן יור"ד ס"ג, שפ"ה או"ח ה. (חולין 
(וקי"ט .ג'

(לתּבׁש חלּוּל בּׁשביל לּהכ רח"ל שׂרפוֹת הּזה בּזּמן יּצוּמ מה
(י"ג ב"ע ש"במנח מובא פרי***שבת .(ס

(אלּלמח ֹמוּכ ּהּלּכ רהֹוּתה לכל מרּומ הוי יו"ט לחלּל מוּמר
ריםּוּפּכה יוֹם לּללח מוּמר ןּכׁש וכל ,תּבהלכותׁש (דע"ת 

א"ז ,הקדוש זוהר ,ש"הר תשובות רדב"ז, בשם כ"ט ק"ס ב' סימן שחיטה

(הגאונים בשם .הגדול

(ילבּסג עלמאּב םּופרסּב םּג פרהסיאּב ׁשבּת מחלּל דיןּד י"א
רהׂמעש תֹופחּב םּושאלותג ומרדכי ם"רמב בשם (פלתי 

(ב סימן יור"ד מהרי"א להקלותשובות אין רהׂלעש עּוידּב ּפ"ּועכ
ל' ס"ק ב סימן ט"ו.)(דע"ת ב"ע ש"ומנח .ביור"ד,

(לגתחהּפ לפניו ונסגּר יםּהחי מן רחוֹק הוּא הרי תּבׁש המחלּל
,אּבה לםֹולע נסּלהכ(מדרש בשם י"ח ע"ב ש"מנח). 

(לדאּהוׁש כּיון ׁשבּת ליןּחלּמׁש ּוּללא םּניהּגּב יׁש אחד מקוֹם
תּבׁש ׁשבּמוֹצאי םּניהּגּב יׁש ממנּה ֹוּנזמ קדם נר הדליק
וכל ּפלוֹני" לׁש אּהו זה םֹמקו" ואוֹמר מקוֹם ֹתוֹאו ּתחלּה מדליק

םֹומק ֹתוֹאו להדליק ֹול עוֹזרים ׁשבּגּיהנּם במדברהרׁשעים זוה"ק) 
רמ"ו).
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ׁשבּת ּב הזּוֹהר לימוּד מעלת גּוֹדל

אמריהוּדים ּכ :"ּמעוׁשּת ֹלוֹקוּב אם םֹוּיה" ,ּומעוׁש ּויתּהסכ ְ◌ִ◌
זכה א). ,צח ףּד סנהדרין) לוי בּן עׁשֹויה לרבּי יחׁשהּמ
אלקי וּלצּמאוֹן הנּסּתר רתֹלתו מחדּׁשת להׁשּתוֹקקוּת ּורנֹוּד
בּזּהר: ׁשכּתוּב ֹומּכ הגּאלּה, ּפעמי את המברים וזיוּה דּהֹלהו
ספר האי ּואיהּד דּחיּי מאילני למטעם ישׂראל דּעתידין בגיןּו"
:איתא ('מ ףּד) ניםּוּקּתבּו בּרחמי", גּלוּתא מן ןּקוּפי ,הרּזה
.'ּווכ ארץּב דּרוֹר וּקראתם גיניּהּב יוֹמיּא, ףֹוסּב בּתראי בדראּו
ילּד ראּוּחב "בּהאי ע"ב) קכ"ד (דּף אׂשנ תׁשרּפ ׁשֹודהּק וּבזּהר

."רחמיּב תאּלוּג מן ּהיּב ןּקוּפי 'ּכו הזּהר ספר ּאיהוּד

רּואּב,ׁשֹדוהּק הרּזה ספר אּוהׁש ,ּלׁש החבּוּר בּזכוּת :בריםּהד ֵ◌
ריםּוויּס תֹצרו ללא בּרחמים הגּלוּת מן ראלׂיש ניּב ּיצאו

יחמׁש חבלי צער ללאּולכ ּימוּכהס מיםמ ואף ּתּקוּני! ספרּב ! 
לרבּי נגלה בֹלטו רּזכו הנּביא ּהוּאליׁש ׁשבּׁשעה ,מבאר הרּזה
סתרי עּמהם ולמד ,ֹועּמׁש קדּיׁשא ולחבריא יוֹחאי רּב ןֹמעוׁש
:להם ואמרה ממים לֹקו בּת יצאה נׁשמוֹת, ּתּקוּני בּענין ּתוֹרה
ואחר בּעוֹלם, יוֹחאי בּר ןֹמעוׁש רבּי לׁש ֹתוקדּו ֹחוּכ רב הּמּכ
אלתּת אנׁש ניּב 'וכּמה הלּׁשוֹן: ֹוזּב אהּנבו ואמרה סיפהֹוה ּכ
תראהּב בּדרא אּתלת ּוּלּגית כּד ילּד ראּוּחב מהאי ןּרנסויתּפ

בּארץ". רֹורּד "וּקראתם ,בגיניּהּו יוֹמיּא, בּסוֹף

רּואּרבּוּהחב מזּה יתּפרנסוּן הּטלמ אדם בּני כּּמה הדּברים: ֵ◌
,מיםּיה ףֹסוּב האחרוֹן רֹוּדּב למּטה הּלּיתג כּאׁשר ּלׁש
על המרּמז בּארץ"- רֹורּד קראתםּו" קּסוהּפ םּייתק ֹתוּבזכוּו
ראיתםּו םּתבוׁש" הּפסוּק על נההּק ספרּב וכתב .למהה הּלאּגה
בּזּהר ולא בּנּגלה וקאּד סקֹעוׁש מי יּכ ,"ֹעבדו לא לאׁשר 'ּוכ

.ֹעבדו לא נקרא ׁשֹודםהּקׁשּב רק ,חכם ּתלמיד נקרא ֹאינו םּג 
הּפנימית חכמה על רק ֹאינו חכם ׁשם כּי יעו"ש...ּתלמיד, 

פרּסבּודּולּמ מעלת גּדוֹלה הּמּכ ּתדעּיׁש וכיון כּתב: מל כּּסא ַ◌ֵ◌ֶ◌
למי כרה וגדל בּוּהחי גּדל יוּדע ...'ּוכ האמת חכמת
נהֹוּב עלמאּב בּגירסא גם הזּהר לּמוּד יּכ הּקבּלה, ׁשלּוֹמד

אחד,יחעלמין מאמר ׁשּורּפ להביןּו ללמד יזכּה אם ׁשכּן וכל , 
דּולּמּב יעשׂה לּא מה אחת עהׁשּב למעלה ּתּקוּן ֹוּב הׂיעש

.(מ"ג תקו"ז מל (כּּסא ּתמימה נהׁש הּפׁשט

עקבתאיהוּדים דּוֹר ּאנו כּיּדוּע ,ׁשּקמב אנכי אחי את ,יקרים ְ◌ִ◌
הׁשֹקדו בהֹוחו ּלנו היא תּוזכ ןּכ על ואׁשר ,יחאׁשמּד

מהר ׁשיּוֹתר הּמּכ ּוצדקנ מׁשיח את להביאּו לזרז!!יצדּכ - ! 
יחׁשּמה יאתּב את נקרבהּנהג בהםּו ּימינו ואר ּוינּחי הם "כּי ? 

מםֹיו רהֹוּתה דּולּמ ׁשל החוֹבה מּטלת ּועלינ – ולילה" יוֹמם
ׁשיּלהקד ּפנוּיה דּּקה כּל ,יממהּב תֹועׁש וארבע עשרים ולילה

:תֹואבּב הּתנּא כּמאמר מתקיּם, העוֹלם ּכ ,ק"התוה ללּמוּד
תֹדוֹוהיס דֹיסו – "...רהֹוּתה על עוֹמד העוֹלם בריםּד ׁשלׁשה על"
לימוד הוּא עליו, ונׁשענים ֹוּב נתמכים ֹאוֹמלוּו ּתבל רׁשא

הקדושה יט!התורההׂשעּנה הּפעל מה מבינים ּאנו אין -
כלּב א ,אחת רהֹוּת דּבּוּר לּמוּד ידי על העליוֹנים בּעוֹלמוֹת
מרב נמלה, ּלעצמנו נציּר מׁשל: נאמר האזן את רּבׂלש זאת
מעלהּמל רוֹאה ׁשֹואנ ןּב מה לראוֹת יכוֹלה ּהאינ היא ּהתּקטנו
,ביבּהּסמ החוֹל אדמוֹת ואת ּהּלׁש הּקן את מכּירה היא למּטה.
בּודּאי מרחבים. מכּירה ולא יםחדׁש מחוֹזוֹת ראתה לא עםּפ אף
כּלּפי ּואנ ּכ .מבין ׁשֹאנו כל מה להבין לתּמסג ׁשלּא
ּוּנאינ ,מיםּב ׁשתרחּמ מה מבינים ּוּאיננ ּתנוּוקטנ מרב ;מעלה
מן למּטה, מלּמעלה איםֹרו מּמה זה כּהוּא להבין מסגּלים
ללמד וּמתיב םֹומק ׁשל ֹנוֹרצו עוֹשׂה כּׁשיּהוּדי לארץ, מיםה
ֹלוֹלקו יביםׁשמקּו יוֹׁשבים מלאכים הּמּכ ,הׁשֹדוּקה רהֹוּתה
מלכי למל מסב הוּא ענג איזה ,דּוּמּלה למתיקוּת הערב,

.ה"ּהקב לכיםּמה

הרׁשבּ"יכּּמה אמרׁש ֹמוּכ :חאיֹוי רּב ׁשמעוֹן רבּי לׁש ֹחוּכ לֹודּג ַ◌ָ◌
"ואמר :ֹנוֹולׁש וזה ,(ע"ב מ"ה ףּד) סכּה כתּסמּב ׁשֹודהּק

ר םּומ ירמיה רבּי אמר אניחזקיּה לֹויכ חאיֹוי ןּב ןֹמעוׁש בּי 
העּת עד בראתיּנׁש םֹוּמי יןּדה מן ֹוּלּכ העוֹלם לּכ את לפטר
ואלמלי עכׁשו ועד העוֹלם ׁשנּברא םֹוּימ עּמי ניּב אלעזר ואלמלי

."ֹופֹסו עד העוֹלם בראּנׁש םֹוּימ ּנוּמע ּוהּיּזע ןּב יוֹתם

ּאוֹוּבאּלׁש למי וּבפרט ,ׁשֹדוהּק הרּזה דּולּמ מעלת כּּמה ּוראּו
ֹלו נחׁשב גירסאּב ּוּלאפ ׁשֹודּקה ׁשהזּהר קבּלה, לוֹמד

[קנ"ה סימן יםּהחי [כּף .להּבהּק כּלּמוּד

!קדׁש בּׁשבּת הּתוֹרה לּמוּד ׁשל העצוּם ֹחוּכ וראו ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹבואו

כּתבוּמרן וז"ל: כּוֹתב הּניׁש נהׁש תֹומׁש ּפרׁשת חי איׁש הבּן ָ◌ָ◌
עסקּב הנּעשׂה הּפעל לֹוגדּד לברכה זכרוֹנם ליםּבהמק
רהֹוהּת עסקּב הנּעשׂה מן יוֹתר ּפעמים אלף ׁשבּת םֹיוּב רהֹוּתה
אלף והׁש ׁשבּת ׁשל אחת ׁשעה אוֹמרת, זאת עכ"ל. החל, ימי לׁש
דּולּמ לׁש אחת דׁשעה מלך הכסא לימדנו וכבר חל, םֹיוּב תֹעוׁש

.טׁשּפ דּולּמ לׁש למהׁש נהמ יוֹתר חל, םֹיוּב ׁשֹודהּק זהר

צא,ׁשקד תּבׁשּב ׁשֹדוהּק זהר דּולּמ לׁש אחת ׁשעה ולמד: ֵ◌
ּיאמרו כּן על" .חל םֹיוּב ּפׁשט ׁשנים מאלף תרֹיו

."ןֹוּבׁשח ּאוֹוּב הּמוֹׁשלים

בּׁשבּתהבה ׁשעוֹת שש ׁשֹודּקה זהר לוֹמדים רׁשאּכ :נןֹוּונתב ָ◌ָ◌
.לםֹהעו ׁשל השנים אלפים ששת כל את מתּקן ,ׁשקד


(יחחיים החפץ רבו משם זצ"ל בלוך שלמה רבי הצדיק הגאון אמר וכן

החפץ והיה ,מדרש רובו כי הגבלה שום אין הזוהר ספר לימוד שעל זצ"ל
ואפילו פרשה אותה של הזוהר את שבת כל שילמדו לכולם מעורר חיים

יוסף)לבחורים. בנין הוספות ,מפוז'ין שלמה בן יוסף .(ר'

ואף מוסר כספר זוהר ללמד לשואליו הורה זצ"ל איש החזון מרן רבנו וכן

מעשה ובספר זצ"ל. גריינמן שמריהו רבי הגאון אחותו, בן עם בעצמו למד
,זצ"ל)איש איש החזון הגה"ק מרן על הקדוש(עובדות הזוהר לשון ,שאמר :

חז"ל. מאמרי מכל יותר מעורר

(תורה,יט זו אורה אורה", היתה ע"ב)"ליהודים ט"ז אור"ה(מגילה
הזוהר.. אור נוטריקון
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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ חלק וׁשַ

להביא אפׁשר קדׁש בּׁשבּת זהר אחת ׁשעה לּמוּד ידי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַעל
ׁשלמה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּאלּה

ספרּבעיהיׁש(כ"ב קּסוּפ 'ס לאלף(ּפרק יהיה טןּקה" :נאמר ְ◌ֵ◌ֶ◌
אחיׁשנּה". ּהעּתּב 'ה אני עצוּם יֹלגו והצּעיר

וצריׁש קּוסהּפ נתּוּכ מה לאלףבּאוּר, יהיה יכוֹלהּקטן אי , ְ◌ָ◌ִ◌
לגוֹי והצּעיר לאלף תֹלהיו הּיזכ קטן אדם ׁשבּן להיוֹת

םּעצו" ׁשאמר: ,א"כ ּפסוּק את בּהקדּם ׁשונפר - כּלּם? ועּמ 
להתּפאר",צדּיקים ידי מעשׂה עיּטמ נצר ארץ ּויירׁש לעוֹלם 

תֹלהיו לֹויכ אי הּנהּיקיםדּדצ כּלּם ּמועׁשֹודּקה הלא ,'ּווכ 
מלחמה ֹואּת לנהל וצרי גּדוֹל, דּי הרע יצר ּלנו נתן אּוה ּורּב

יקּצד דּהוי יימר מיּו ,ֹתוֹאו חּלנצ מאד וקׁשה וּלבארכּבדה, – ? 
יׁשעיה על יוֹנתן םּוּגתרּב המפרׁשים: דּברי יםּנקד סזאת (ּפרק 

(כב קּסוּפ'ה אנא ּתּקיף לעם ׁשּדחלּו לאלפא יהי בּהוֹן זעירּד" : 
" ׁשם: ובמלבי"ם איתינה". ּהזמנּלאלףב יהיה בּרבּוּיהּקטן - " 

תּהאיכו יּוּברּב - עצוּם" לגוֹי "יהיה כחּב - "והצּעיר" ,תּוּמּכה
,יםמעּטּו יםׁשּלח והעם עּתה ּהמתמהמ אניׁש והגּם ,ועצמה בּכח
הדּבר אעשׂה המיעד העת באּב - הּנאחיׁש ּהּתעּב 'ה אני הּנה

חיׁש)בּזריזוּת ּפעל גּדר זה עכ"ל.(כּי ,הבטחתי את אּואמל 

רּאוּעניןוהבּב זי"ע מלך והכסא חי איׁש ןּהב בריּד ּפי על ,אּוה ְ◌ַ◌ֵ◌
קודש, בשבת דּוקודשלּמ בשבת ׁשיּלמד ידי ׁשעל 

ׁשעוֹת שש מדֹול ואם ,ניםׁש אלף מדּלׁש ֹומּכ זה זהר, אחת ׁשעה
בּריאת ימי כּנגד ׁשנה אלפים תׁשׁש מדּלׁש ֹמוּכ בׁשנח בּׁשבּת,

ל"העוֹלם. הּנזכ ּכ ידי הועלּנאחיׁש ּהעּתּב 'ה העתאני בּבא - " 
ּיבארו וּבזה .המלבי"ם תבּכׁש ֹומּכ תּזריזוּב הדּבר אעשׂה המיעד
ולגרס ללמד נתחיל ּונּלּכ אםׁש צדּיקים", כּלּם ועּמ" הּפסוּקים
תליר הּונזכ ארץ" ּוׁשייר "לעוֹלם צדּיקים, תֹלהיו הּנזכ ,הרּזּב

הׂשמע מּטעי "נצר יוּכלהארץ, ׁשהקבּ"ה להתּפאר", ידי 

לּכ את םּילק ׁשעוֹת ׁשׁש ׁשל בּלּמוּד ּוכינּזׁש בּּמה ּונאּת ארּפלהת
קּוסּפּב אמר למה הּנזכ כּן ידי ועל ,נהׁש אלפים ׁשׁשת הבּריאה
ּהעּתּב ה' אני םּועצ יֹולג עירּצוה לאלף יהיה "הּקטן אּבה
קטן, ילד ּוּאפל ,טןּקהׁש להיוֹת לֹיכו אי ּואלנוׁש אחיׁשנּה",

םּעצו יֹולג והצּעיר ,לאלף יהיה ,ֹומעׁשמּכ ֹוטּוׁשרּפׁשאפ ? 
,ׁשקד בּׁשבּת ׁשֹדוּקה הרּזּב אחת עהׁש ׁשיּלמד ידי ׁשעל ,לפרׁש

.אלף כּפוּל ׁשנּחׁשב

דֹעו,ֹתוּלסגּו ׁשעוֹת ׁשׁש ׁשמּב הקדוש הזוהר לּמוּד ענין ּומצאנ
מּתלמידיו) אחד יד כּתב ,ׁשֹדוהּק יםּהחי אוֹר עּסמ רתּאג ,(בּּספר 
ריח יתּבה נתמלּא תֹועׁש 'ו ףֹבסוּו ׁשעוֹת, ׁשה עד ּוולמדנ וז"ל,

.נהיה לא ּוהֹומּכ אׁשר כטוֹב 

הּקדוֹׁשועוֹד זוֹהר תֹועׁש ׁשׁש לּמוּד ענין ּובאגרתמצאנ) ְ◌
אתהרמח"ל) אלׁש ּוינּרב לׁש ֹוּבר אסאןּב ר"י והגּאוֹן ... :

נגד אחרא טראּסלה כּזה חּכ ׁשיּהיה הענין סוֹד ֹלו לבאר ּוינּרב
וכן ,הענין כּל סוֹד יקמסּפ רּבאוּב ֹלו יבׁשה ּוינּורב ,רהֹוּתה
,הּכלּמ רפוּאה והקדּים דםמּק זאת ראה אּוה יּכ ,ּוינּרב ֹלו כּוֹתב
בּלי חדׁש וזהר ותּקוּנים זהר ּלמדוּיׁש ֹוּלׁש יבהׁשהיּב ןותּק
דּוּמּלּב ּסיפוֹהו דֹווע הכּוֹכבים. צאת עד חרה תֹומעל הפסק
תֹעוׁש ׁשׁש ועוֹד ֹוּלּכ היּוֹם כּל ללמד ׁשֹדוהּק הזּהר ׁשל מידיּתה
ּסיפוֹהו וכן ,'ּוכו רּוּפּכ םֹיו צאיֹוּממ הלּילוֹת מן חוּץ ,ילהּלּב
לׁש הכּללי הלּּמוּד זמןּב ּוּאפל הרּזה ׁשל הלּּמוּד מן לפסק ׁשלּא

חיים משה רבּי הרב ּרנוֹמו דֹובּכ(זללה"ה).טּפׁשמ מׁשה ירים) 
יד) תֹאו כאהבה"ת.

יהוּדיּפלאי ׁשל חּכה גּדל את להבין ליםֹיכו אןּכמ :תֹולאּפ ִ◌ְ◌ֵ◌
קדׁש תּבׁשּב ׁשֹודהּק זהר ללמד ֹעצמו על הלּוֹקח ּפׁשוּט
םֹוּימ ,ּהּלּכ ריאהּהב כּל את מחזיק הוא שבכך ,תֹועׁש ׁשׁש
ׁשי גּדוֹל חּכ .א"בב ׁשיּתגּלּה הּמׁשיח בּיאת עד לםֹהעו ריאתּב


(במירון:כ הקדוש הזוהר ספר גדוללימוד בחשק שם ולמדנו ...

ועמדנו מהלילה, שעות ד' עד הזוהר ספר ובשמחה גדולה ובאהבה
אחד לכל הרב שנתן כפי לימודינו האכילה אחר תיכף וחזרנו ,לאכול
בראשית, ספר חלקי והיה .הזוהר של אחד ספר שם שהיו מהחברים
אשר טוב ריח הבית נתמלא שעות 'ו ובסוף שעות, ששה עד ולמדנו

וכו'. נהיה לא מתלמידיו,כמוהו אחד כת"י הקדוש, החיים אור מסע (אגרת

דרשב"י) הילולא עניני המנהגים, טעמי בספר נדפס.
ר.כא) ר.ש. המדּמההערה: הזּהר מלּׁשוֹן הקּוֹרא ימצא ּונּרב לדברי והבנה

"צאּיו" בפ' וכנּזכּר ,רהֹוהּת סוֹדוֹת אצל וּכתבן כּחציר הּמׁשנה לּמוּד את
מהימנא רעיאּב(:עה ףּסתרי(דּב ידעין ולא בּאוֹריתא ּתבן דּאכלין לאינוּן "ווי 

לׁשוֹנוֹת ההקדּמוֹת", ל"ׁשער ֹמתוּהקדּב מהרח"ו הביא ועוֹד דּאוֹריתא".
הקּבּלה. ּתוֹרת לעּמת וּקליפּין ׁשפחה הנּגלה ללּמוּד ׁשקּוֹראים ׁשוֹנים וּמקוֹרוֹת
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דלּג לׁשער נוּכל האם .ֹוּלּכ העוֹלם לּכ את ׁשּמתּקן ׁשֹודּקה הרּזּב
זהּכ דּוּמל ׁשל הרב?העצמה ֹחוּכ את לאמד נוּכל האם !?האם ! 

ׁשֹודּקה הרּזה דּולּמ עתּב בּרקיע ּקוֹרה מה לדמין !?נוּכל 
הרילהבתׁש להבת ׁשא ואתכבזה האדם את ּמזכּו ׁשּמנּקה ֲ◌ֵ◌

אעּתּיוס עליוֹנוֹת לדרגּוֹת ֹתוֹאו וּמביא ,ֹוּלּכ לםֹהעו לּכ

.לּכּב דּׁשמיּא
כּחנוּהשי"ת בּכל ּצרנוֹליו לעבד ּלבבנו לטהר הּזכּנׁש יעזר

הרעיא הבטחת בנו ויקיּם ,ּמאדנו בכלּו ּונׁשנפ בכלּו
ּב" בּרחמימהימנא: גּלוּתא מן יּהּב ןּקויּפ הזּהר, ספר "האי 

אמן. ּימינוּב מהרהּב צדק גּוֹאל ביאתּב

ׁשעה ׁשל ּהּערכ
ּותינֹוּברתֹתוּבׁשּב הנּלמדת ּתוֹרה ׁשל ּהּכוער בחּהׁשּב ּוהפליג ַ◌ֵ◌

ׁשֹודּקה הזּהר כּלׁשוֹן החל, תֹוימּב למדתּהנ ֹוז ּפני על
דּמׁשּתדּלין אינוּן דּכל חוֹלקיהוֹן זכּאה – "ל-לחׁש" ּפרׁשת סוֹף

."מיןֹוי ארמ אּתּבׁשּד יוֹמא בּאוֹריתא,
ּונּברעהׁש" :ואמר מקרביו אזניּב עםּפ אּטּבהת ׁשרעבּי מרדּכי ַ◌ֵ◌

והׁש הבּת, בּיוֹם טׁשּפה דרך על רהֹוּת לּמוּד ׁשל

זהר לּמוּד ׁשל אחת עהוׁש .חל בּיוֹם למהׁש ׁשנה ללּמוּד
.חל םֹיוּב ּפׁשט לּמוּד לׁש נהׁש ֹומּכ היא ,חל םֹיוּב וקבּלה
בעיםׁש ללּמוּד והׁש ׁשעה מׁשּב תּבׁש םֹיוּב וזהר להּבק לּמוּד

החל" תֹוימּב ׁשנה ׁשאמת.כגוחמ יקיּדּצמ יםׂמעשּו הנהגוֹת (עבדּוֹת, 
סנואני יםּיח יּבר יקּדּהצ המקבּל מכ"ק יקיםּצד רּד ניםֹוהאחר בּדּוֹרוֹת

זצוק"ל) ׁשרעבּי מרדּכי רבּי המקבּל ומכ"ק .זצוק"ל, 

השבת ועונג קדושת על הקדושים הספרים מן לקט
ׁשבּת ׁשוֹמרי ׁשל הגּדוֹל ושׂכר ׁשבּת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּבוֹד
סקיםֹווהּפ ׁשֹדוּקה זהר מדרׁשים, מ"ס,

(אֹמחבלו ,תֹוּירענּפ 'מג נצּוּל תּבׁשּב תֹוּסעד 'ג םּיהמק לּכ
וּמגוֹג גּוֹג לחמתּממּו ,םּניהּג ׁשל ינּהּמדּו מׁשיח, (שבתׁשל 

(.ח"קי.

(במצרים בּלי נחלה ֹלו נוֹתנין הבּת את גּהמענ (שבתכּל 
(.ח"קי.

(גֹוּלב תֹואלׁשמ ֹלו נוֹתנין הבּת את גּהמענ לּקי"ח:)כ שבת). 
(רדֹדוּכ זרה עבוֹדה עוֹבד ּוּאפל הלכתּהּכ ׁשבּת המׁשּמר כּל

ֹול חליןֹומ ׁשֹוקי"ח:)אנ שבת). 
אּמהה) הןּב לטהׁש לא ראׁשוֹנה תּבׁש ראלׂשי ּומרׁש אלמלי

ןֹוקי"ח:)ולׁש שבת). 
נגאליןו) מיּד הלכתןּכ ׁשבּתוֹת ׁשּתי ישׂראל ריןּממׁש אלמלי

קי"ח:) שבת).

ׁשבּתז) תּכרּב ֹוז ּתעׁשיר היא 'ד ח)בּרכּת ב ברכות .(ירושלמי 
ׁשבּתאח) רעייןּפ ׁשבּתא יזיףּד קי"ט.)מאן .(שבת 
(טאת דיןּכבּמׁש בילׁשּב זוֹכין, הן הּמּב ארצוֹת ארׁשּבׁש עׁשירים

קי"ט.)הבּת .(שבת 
(יאחד ּתבלין ֹלו אמר נוֹדף, ֹריחו תּבׁש ׁשל ּתבׁשיל מה ניּפמ

ל ׁשאמרי ,דףֹונ ֹווריח ֹכוֹלתו מטילין ּאנוׁש ֹמוׁש תּבוׁש ּנו 
ֹלו מוֹעיל תּבה את רּמהמׁש כּל ֹלו אמר ,ּוּהימנ ּלנו ּתן ֹול

(.ט"קי .(שבת

(יארתה מלאכי 'ב ּוּלויכ ואוֹמר תּבׁש בּערב הּמתּפלּל לּכ
וסר ֹלו ואוֹמרים ֹוראׁש על ידיהן יחיןּנמ לאדם ֹלו יןּהמלו

נֹוקי"ט:)ע שבת). 
(יבנסתּכה מבּית ׁשבּת בּערב לאדם ֹול יןּמלו רתה מלאכי ב'

קּולּד נר וּמצא ֹולבית וּכׁשבּא רע, ואחד טוֹב אחד ֹלביתו

האּתׁש ןֹרצו יהי מרֹוא בֹטו מלא צעתּומ ֹתומּטּו ּערו לחןוׁש
ֹורחּכ בּעל אמן עוֹנה רע מלאּו ּכ אחרת קי"ט:)לׁשבּת שבת). 

(יגבּותּכה עליו מעלה ּוּויכל ואוֹמר ׁשבּת בּערב לּלּפתּמה כּל
בּראׁשית בּמעשׂה להקבּ"ה ׁשּתף נעשׂה ּוּאלּקי"ט:)כ שבת). 

(ידםֹוּיה קדת ּוׁשּוקד עלי ּולו בּני לישׂראל ה"ּהקב להם אמר
ּפוֹרע ואני בּי ּוו:)והאמינ"ט ביצה). 

יוֹםטו) ועד הנה ׁשמרא ֹול ביםּקצו אדם ׁשל מזוֹנוֹתיו כּל
ׁשבּתוֹת תֹוצאֹומה חוּץ ריםּוּפּכט"ז.)ה .(ביצה 

וּלמוֹצאיטז) ׁשבּת ערב לאדם ה"ּהקב ֹלו נוֹתן יתרה נׁשמה
ּוּהימנ ּהתֹוא טליןֹנו תּבט"ז.)ׁש .(ביצה 

דּודיז) ןּב היה דּימ נּהּוּקתּכ אחת ׁשבּת ריןּממׁש ראלׂיש ּהיו ּוּלא
א)בּא א תענית .(ירושלמי 

דּוֹמהיח) אּוהׁש ֹומּכ החל תֹוימ לּכ אדם לׁש ּפניו רֹאו מהֹוּד לא
ב)בּׁשבּת ,י"א .(ב"ר 

(תיטּבל דֹובּכ וחלק רהֹהאו לגנז ה"ּהקב ׁשּקּב(ב ,י"א .(ב"ר 

בּמדּה,כ) לםֹהעו את ׁשיר ׁשבּת מירתׁש ֹוּב בּותּכ ׁשאין אברהם
אּלׁש העוֹלם את ירׁש תּבׁש ׁשמירת ֹוּב בּותּכׁש יעקב אבל

ח)בּמדּה י"א, ר"ב). 

(תכאּבל זוּג בּן היא ראלׂיש ט)כּנסת י"א, ר"ב). 

(כבלארץ נכנסים הבּת את ישׂראל] נסתּכ] ניּב ליםּבמק אם
נכנסין אין לאו ז)ואם מ"ו .(ב"ר 

(ןכגּב אחד םֹיו ּוּאפל כּראוּי הבּת את ישׂראל מׁשּמרים אם
הּמצווֹת לּכ נגד ׁשקוּלה ׁשהיא לּמה, ,אּב כ"ה,דּוד (שמו"ר 

.ט"ז)

(כדלּכ נגד ׁשבּת ׁשקוּלה וּכתוּבים נביאים בּתוֹרה ּומצינ
ט"ז)הּמצווֹת כ"ה, שמו"ר). 


(כבּוהינ מׁשה, רׁשּד ׁשרּד ּוזהו ׁשמיני: פּרׁשת אפרים מחנה דּגל ןֹולׁשּו

בּחינתכּׁשיּתגּלּה היה חאיֹיו ןּב ןֹומעׁש דּרבּי ואיתא מׁשה, בּחינת יׁש ודוֹר דּוֹר בּכל (כּי 
(האזמׁש הזּהר, ספר יוֹחאי, בּן ׁשמעוֹן רבּי ּהינו מׁשה, כּבר רׁשּד מה וידרׁש , 

בּבּ"א.. ׁשיּבּנה הגּאלּה יהיה וּמּמילא הקּלפּוֹת כּל ּלוּטּתבּיׁש ּוהינ שׂרף, והנּה
ההקדמות)כג) שער על זיע"א מוהרח"ו הקדמת - חיים התורה(עץ רזי "הם

שלהבת". להבת אש כגחלי דבריהם

מקיּמּהכה) ה"ּבוהק זרהּג גּוֹזר הבּת את מרֹוׁש ׁשאדם בּעת
ט"ז) כ"ה, שמו"ר).

ׁשבּתכו) ,םֹוקּמה לפני מתחּטאים ישׂראל בריםּד ניׁש תּוזכּב
ראה)וּמעשׂרוֹת פרשת .(תנחומא 

ׁשבּתכז) תּזכוּב אלּא נגאלין ישׂראל ג,אין .א)(ויק"ר 

הבּתכח) את ׁשּדמק הּתא ,בתֹלטו אלּא הבּת ל ינתּת לא
נוֹתן ואני ׁשנפ את הּנמהּו נקי וּבכסוּת הּתׁשבמּו בּמאכל

כרׂש ז)ל רבה .(אסתר 

(כטעליה ררֹומׁש התחיל ׁשבּת לׁש ֹובחׁש אדם ׁשראה כּיון
רֹמזמוּו ׁשבח ה"ּבלהק(ג א קה"ר). 

(לריתאֹואּד תּבׁש דֹוכבּד ,תֹוּיענּת מאלף עדיף תּבׁש דֹובּכ
נןּרבּד ותענית(ג בראשית .(תנחומא 

(קיןלא על לּמד ּכ ,ןֹוׁשהרא אדם על זכוּת תּבׁש ׁשלּּמד כּׁשם
(י בראשית תנחומא).

(לבֹלו יהיה אםׁש [ברכות] י"ח בּׁשבּת מתּפלּלין אין לפיכ
מצר אּווה ישׂראל ֹועּמ חוֹלי בּרוֹפא רּכנז ֹיתוּב ֹתוּב חוֹלה
לצער ולא ולמנוּחה לענג לקדה לישׂראל נּתנה והבּת

(א וירא .(תנחומא

(תלגּבה יוֹם יוֹדעין הּמתים םּג(ל"ג תשא .(תנחומא 

(לדתּזכוּב הּמקוֹם לפני איןמתחּט ראלׂיש דּברים 'ב בּזכוּת
מעשׂרוֹת תּבזכוּו י"א)ׁשבּת ראה שם). 

יוֹםלה) בּכל יוֹתר, תּבׁשבּו נוֹדף, הּמן לׁש ֹוריח היה יוֹם כלּב
תרֹיו תּבׁשבּו זהבּכ מצלהב ט"ז)היה בשלח .(מכילתא 

ג'לו) לכם לתת ה"ּהקב עתיד תּבה את לׁשמר ּוּזכּת אם
וסכּוֹת עצרת, ּפסח, ט"ז)מוֹעדים בשלח .(מכילתא 

מדּוֹתלז) 'ו לכם לּתן ה"ּהקב עתיד תּבה את מרלׁש ּוּכזּת אם
בית מלכוּת ,חדׁש לםֹוע ,אּבה לםֹעו ,ראלׂיש ארץ טוֹבוֹת,

ולויה ,הּנהּכ ט"ז)דוד, בשלח .(מכילתא 

ׁשללח) ֹומֹוּמי ,תֹוּרעניּפ מג' ּצלוּנּת תּבה את מרׁשל ּוּזכּת אם
הגּדוֹל יןּדה וּמיּוֹם מׁשיח, ׁשל ֹמחבלוּו וּמגוֹג, (מכילתאגּוֹג 

ט"ז) בשלח.

(לטהעברה מן מרחק תּבה את רּמׁשּמׁש בשלחמי (מכילתא 
.ט"ז)

(יתמׁשראּב מעשׂה לּכ נגדּכ ׁשקוּל תּבׁש כ)יוֹם יתרו .(מכילתא 

(אמאּהב לםֹהעו קדת מעין ל"א)ׁשבּת תשא .(מכילתא 

(ראלמבׂליש קדה ספתֹמו ל"א)הבּת תשא .(מכילתא 

(תמגּבה עשׂה ּוּאלּכ הבּת רּמהמׁש ל"א)כּל תשא .(מכילתא 

(מדּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ּהתקנּכ אחת תּבׁש רּמהמׁש לּכ
ּחיוּיׁש עד ֹולמֹעו את ה"ּהקב ראּבׁש םֹוּמי ׁשבּתוֹת מרֹוׁש

ל"א)הּמתים תשא .(מכילתא 

ישׂראלמה) ּוסרּמׁש דּבר כלּב וכן מיּשׂראל, טלהּב ׁשבּת אין
נּטלין ואין ידןּב נתקיּם מילהּו תּבׁש כּגוֹן עליו, םׁשנפ

ת ל"א)(מכילתא .שא

אלּאמו) להם עמדה לא ,תֹצווּמה מן ישׂראל ּולּדלּדּנׁש כּיון
ׁשבּת תּי"ז)זכו תשא י"דרשב מכילתא). 

וׁשבּתוֹתמז) בֹוט יוֹם מכבּדים ׁשהם תּוזכּב חיּים ריאּוס ניּב
(כ"ג רבתי .(פסיקתא

לוֹמח) תןֹנו ה"ּבוהק ׁשוֹאל, ,תּבׁשּב מתענּג ׁשהוּא כּל
תיוֹאלוכ"ג.)מׁש רבתי .(פסיקתא 

(מטלחֹסו אני םמּתּקי אם אחד ברּד ּוּאפל ,תֹרוּבּדה כּל םּתלּטּב
הבּת יוֹם הדּבר, ּואיזהו ,לכם(.כ"ח שם). 

(תיונֹונׁשּו ימיו ֹלו מאריכין ,תֹותּבׁש בּלילי יןּהי על המבר כּל
(י"ח דר"א פרקי).

(םנאּיהנּג ׁשל ינּהּמד אדם נצּוֹל תּבה יוֹם י"ט.)בּזכוּת שם). 

(הנב"ּלהקב מכבּד אּוה ּוּלאּכ תּבה את המענּג (תדבא"רכּל 
כ"ו.)

(ניונגּב אין וׁשבּת מילה ׁשבּזכוּת ,אברהם עם הקבּ"ה התנה
לגיהנּם ל"ד)יוֹרדין בראשית אגדת). 

(ןנדֹוּצי לׁש נרוֹת לכם מראה אני ׁשבּת, ׁשל תֹנרו םמרּתׁש אם
(תשי"ט בהעלותך ילקוט).

ׁשבּתנה) וּבמוֹצאי וּבׁשבּת ,ניןֹוּדנ גּיהנּם רדיֹוי הנה תֹוימ כּל
נדּוֹנים אינם למיםׁשנ דריםהּסׁש תתקנ"ו)עד איוב ילקוט). 

ׁשריאנו) םֹולׁש תּסכ ,תאּבׁש בּמעלא מאֹיו ׁשּאתקד דּכ
בּעלמא ריסתּפואת(מ"ח בראשית זוה"ק). 

ׁשביעאהנז) מיּוֹמא מתבּרכאן מאֹוי איּתׁש שמותכּל זוה"ק) 
(ג"ס.

וּקדתנח) ,תּבׁש קדת ,ה"ּהקב קדת בּעוֹלם תֹוקד ג'
ש)ישׂראל דר"ע .(אותיות 

"ׁשבּת":להלּן בּענין ׁשֹדוּקה הזהר מּספר ְ◌ַ◌ָ◌

(א,אחת ׁשבּת עליהם עברּיׁש ּתוֹרה הקּפידה וּבבּהמה אדםּב
רק להקרבה יּראו וּבהמה ימים, לח' מילה ריתּב אדםּב

ימים ח' צ"א.)לאחר .(ח"ג 

(תבּבּב רהּוקׁש צ"ד:)האמוּנה .(ח"ג 

(זהגּב זה אחוּזים הבּת עם הּקדה ׁשרנ"ד:)א .(ח"ג 

(דיןיׁשּב סטרין מכּל מגין קס"ח:)ׁשבּת מז"ח .(תק"ז 

הבּתה) בּיוֹם יּלוּת היתה ריאהּהב ה:)כּל א"ח). 

הבוּעו) ימי ו' לּכ מתבּרכין ס"ג:)בּׁשבּת ב"ח). 

הבּז) ּתלוּייםכּל הביעי בּיּוֹם וׁשלּמּטה ׁשלּמעלה ברכה"ח) 
(.ח"פ

העוֹלמוֹתח) כלּב בּרכה מתמלּאים תּבׁשּד:)ב"צ .(ח"ג 

(נגאליןט ֹוהו מיּד הלכתןּכ אחת תּבׁש מיןּמקי ֹוהו ישׂראל אם
נ"ז.) כ"א תיקון .(תק"ז

(קטיןיֹווׁש תּבה םֹיוּב הם מכּתרין ׁשבּגיהנּם הרׁשעים ּוּאפל
חיןֹוונ(.כ"ב בראשית זוה"ח). 
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דלּג לׁשער נוּכל האם .ֹוּלּכ העוֹלם לּכ את ׁשּמתּקן ׁשֹודּקה הרּזּב
זהּכ דּוּמל ׁשל הרב?העצמה ֹחוּכ את לאמד נוּכל האם !?האם ! 

ׁשֹודּקה הרּזה דּולּמ עתּב בּרקיע ּקוֹרה מה לדמין !?נוּכל 
הרילהבתׁש להבת ׁשא ואתכבזה האדם את ּמזכּו ׁשּמנּקה ֲ◌ֵ◌

אעּתּיוס עליוֹנוֹת לדרגּוֹת ֹתוֹאו וּמביא ,ֹוּלּכ לםֹהעו לּכ

.לּכּב דּׁשמיּא
כּחנוּהשי"ת בּכל ּצרנוֹליו לעבד ּלבבנו לטהר הּזכּנׁש יעזר

הרעיא הבטחת בנו ויקיּם ,ּמאדנו בכלּו ּונׁשנפ בכלּו
ּב" בּרחמימהימנא: גּלוּתא מן יּהּב ןּקויּפ הזּהר, ספר "האי 

אמן. ּימינוּב מהרהּב צדק גּוֹאל ביאתּב

ׁשעה ׁשל ּהּערכ
ּותינֹוּברתֹתוּבׁשּב הנּלמדת ּתוֹרה ׁשל ּהּכוער בחּהׁשּב ּוהפליג ַ◌ֵ◌

ׁשֹודּקה הזּהר כּלׁשוֹן החל, תֹוימּב למדתּהנ ֹוז ּפני על
דּמׁשּתדּלין אינוּן דּכל חוֹלקיהוֹן זכּאה – "ל-לחׁש" ּפרׁשת סוֹף

."מיןֹוי ארמ אּתּבׁשּד יוֹמא בּאוֹריתא,
ּונּברעהׁש" :ואמר מקרביו אזניּב עםּפ אּטּבהת ׁשרעבּי מרדּכי ַ◌ֵ◌

והׁש הבּת, בּיוֹם טׁשּפה דרך על רהֹוּת לּמוּד ׁשל

זהר לּמוּד ׁשל אחת עהוׁש .חל בּיוֹם למהׁש ׁשנה ללּמוּד
.חל םֹיוּב ּפׁשט לּמוּד לׁש נהׁש ֹומּכ היא ,חל םֹיוּב וקבּלה
בעיםׁש ללּמוּד והׁש ׁשעה מׁשּב תּבׁש םֹיוּב וזהר להּבק לּמוּד

החל" תֹוימּב ׁשנה ׁשאמת.כגוחמ יקיּדּצמ יםׂמעשּו הנהגוֹת (עבדּוֹת, 
סנואני יםּיח יּבר יקּדּהצ המקבּל מכ"ק יקיםּצד רּד ניםֹוהאחר בּדּוֹרוֹת

זצוק"ל) ׁשרעבּי מרדּכי רבּי המקבּל ומכ"ק .זצוק"ל, 

השבת ועונג קדושת על הקדושים הספרים מן לקט
ׁשבּת ׁשוֹמרי ׁשל הגּדוֹל ושׂכר ׁשבּת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּבוֹד
סקיםֹווהּפ ׁשֹדוּקה זהר מדרׁשים, מ"ס,

(אֹמחבלו ,תֹוּירענּפ 'מג נצּוּל תּבׁשּב תֹוּסעד 'ג םּיהמק לּכ
וּמגוֹג גּוֹג לחמתּממּו ,םּניהּג ׁשל ינּהּמדּו מׁשיח, (שבתׁשל 

(.ח"קי.

(במצרים בּלי נחלה ֹלו נוֹתנין הבּת את גּהמענ (שבתכּל 
(.ח"קי.

(גֹוּלב תֹואלׁשמ ֹלו נוֹתנין הבּת את גּהמענ לּקי"ח:)כ שבת). 
(רדֹדוּכ זרה עבוֹדה עוֹבד ּוּאפל הלכתּהּכ ׁשבּת המׁשּמר כּל

ֹול חליןֹומ ׁשֹוקי"ח:)אנ שבת). 
אּמהה) הןּב לטהׁש לא ראׁשוֹנה תּבׁש ראלׂשי ּומרׁש אלמלי

ןֹוקי"ח:)ולׁש שבת). 
נגאליןו) מיּד הלכתןּכ ׁשבּתוֹת ׁשּתי ישׂראל ריןּממׁש אלמלי

קי"ח:) שבת).

ׁשבּתז) תּכרּב ֹוז ּתעׁשיר היא 'ד ח)בּרכּת ב ברכות .(ירושלמי 
ׁשבּתאח) רעייןּפ ׁשבּתא יזיףּד קי"ט.)מאן .(שבת 
(טאת דיןּכבּמׁש בילׁשּב זוֹכין, הן הּמּב ארצוֹת ארׁשּבׁש עׁשירים

קי"ט.)הבּת .(שבת 
(יאחד ּתבלין ֹלו אמר נוֹדף, ֹריחו תּבׁש ׁשל ּתבׁשיל מה ניּפמ

ל ׁשאמרי ,דףֹונ ֹווריח ֹכוֹלתו מטילין ּאנוׁש ֹמוׁש תּבוׁש ּנו 
ֹלו מוֹעיל תּבה את רּמהמׁש כּל ֹלו אמר ,ּוּהימנ ּלנו ּתן ֹול

(.ט"קי .(שבת

(יארתה מלאכי 'ב ּוּלויכ ואוֹמר תּבׁש בּערב הּמתּפלּל לּכ
וסר ֹלו ואוֹמרים ֹוראׁש על ידיהן יחיןּנמ לאדם ֹלו יןּהמלו

נֹוקי"ט:)ע שבת). 
(יבנסתּכה מבּית ׁשבּת בּערב לאדם ֹול יןּמלו רתה מלאכי ב'

קּולּד נר וּמצא ֹולבית וּכׁשבּא רע, ואחד טוֹב אחד ֹלביתו

האּתׁש ןֹרצו יהי מרֹוא בֹטו מלא צעתּומ ֹתומּטּו ּערו לחןוׁש
ֹורחּכ בּעל אמן עוֹנה רע מלאּו ּכ אחרת קי"ט:)לׁשבּת שבת). 

(יגבּותּכה עליו מעלה ּוּויכל ואוֹמר ׁשבּת בּערב לּלּפתּמה כּל
בּראׁשית בּמעשׂה להקבּ"ה ׁשּתף נעשׂה ּוּאלּקי"ט:)כ שבת). 

(ידםֹוּיה קדת ּוׁשּוקד עלי ּולו בּני לישׂראל ה"ּהקב להם אמר
ּפוֹרע ואני בּי ּוו:)והאמינ"ט ביצה). 

יוֹםטו) ועד הנה ׁשמרא ֹול ביםּקצו אדם ׁשל מזוֹנוֹתיו כּל
ׁשבּתוֹת תֹוצאֹומה חוּץ ריםּוּפּכט"ז.)ה .(ביצה 

וּלמוֹצאיטז) ׁשבּת ערב לאדם ה"ּהקב ֹלו נוֹתן יתרה נׁשמה
ּוּהימנ ּהתֹוא טליןֹנו תּבט"ז.)ׁש .(ביצה 

דּודיז) ןּב היה דּימ נּהּוּקתּכ אחת ׁשבּת ריןּממׁש ראלׂיש ּהיו ּוּלא
א)בּא א תענית .(ירושלמי 

דּוֹמהיח) אּוהׁש ֹומּכ החל תֹוימ לּכ אדם לׁש ּפניו רֹאו מהֹוּד לא
ב)בּׁשבּת ,י"א .(ב"ר 

(תיטּבל דֹובּכ וחלק רהֹהאו לגנז ה"ּהקב ׁשּקּב(ב ,י"א .(ב"ר 

בּמדּה,כ) לםֹהעו את ׁשיר ׁשבּת מירתׁש ֹוּב בּותּכ ׁשאין אברהם
אּלׁש העוֹלם את ירׁש תּבׁש ׁשמירת ֹוּב בּותּכׁש יעקב אבל

ח)בּמדּה י"א, ר"ב). 

(תכאּבל זוּג בּן היא ראלׂיש ט)כּנסת י"א, ר"ב). 

(כבלארץ נכנסים הבּת את ישׂראל] נסתּכ] ניּב ליםּבמק אם
נכנסין אין לאו ז)ואם מ"ו .(ב"ר 

(ןכגּב אחד םֹיו ּוּאפל כּראוּי הבּת את ישׂראל מׁשּמרים אם
הּמצווֹת לּכ נגד ׁשקוּלה ׁשהיא לּמה, ,אּב כ"ה,דּוד (שמו"ר 

.ט"ז)

(כדלּכ נגד ׁשבּת ׁשקוּלה וּכתוּבים נביאים בּתוֹרה ּומצינ
ט"ז)הּמצווֹת כ"ה, שמו"ר). 


(כבּוהינ מׁשה, רׁשּד ׁשרּד ּוזהו ׁשמיני: פּרׁשת אפרים מחנה דּגל ןֹולׁשּו

בּחינתכּׁשיּתגּלּה היה חאיֹיו ןּב ןֹומעׁש דּרבּי ואיתא מׁשה, בּחינת יׁש ודוֹר דּוֹר בּכל (כּי 
(האזמׁש הזּהר, ספר יוֹחאי, בּן ׁשמעוֹן רבּי ּהינו מׁשה, כּבר רׁשּד מה וידרׁש , 

בּבּ"א.. ׁשיּבּנה הגּאלּה יהיה וּמּמילא הקּלפּוֹת כּל ּלוּטּתבּיׁש ּוהינ שׂרף, והנּה
ההקדמות)כג) שער על זיע"א מוהרח"ו הקדמת - חיים התורה(עץ רזי "הם

שלהבת". להבת אש כגחלי דבריהם

מקיּמּהכה) ה"ּבוהק זרהּג גּוֹזר הבּת את מרֹוׁש ׁשאדם בּעת
ט"ז) כ"ה, שמו"ר).

ׁשבּתכו) ,םֹוקּמה לפני מתחּטאים ישׂראל בריםּד ניׁש תּוזכּב
ראה)וּמעשׂרוֹת פרשת .(תנחומא 

ׁשבּתכז) תּזכוּב אלּא נגאלין ישׂראל ג,אין .א)(ויק"ר 

הבּתכח) את ׁשּדמק הּתא ,בתֹלטו אלּא הבּת ל ינתּת לא
נוֹתן ואני ׁשנפ את הּנמהּו נקי וּבכסוּת הּתׁשבמּו בּמאכל

כרׂש ז)ל רבה .(אסתר 

(כטעליה ררֹומׁש התחיל ׁשבּת לׁש ֹובחׁש אדם ׁשראה כּיון
רֹמזמוּו ׁשבח ה"ּבלהק(ג א קה"ר). 

(לריתאֹואּד תּבׁש דֹוכבּד ,תֹוּיענּת מאלף עדיף תּבׁש דֹובּכ
נןּרבּד ותענית(ג בראשית .(תנחומא 

(קיןלא על לּמד ּכ ,ןֹוׁשהרא אדם על זכוּת תּבׁש ׁשלּּמד כּׁשם
(י בראשית תנחומא).

(לבֹלו יהיה אםׁש [ברכות] י"ח בּׁשבּת מתּפלּלין אין לפיכ
מצר אּווה ישׂראל ֹועּמ חוֹלי בּרוֹפא רּכנז ֹיתוּב ֹתוּב חוֹלה
לצער ולא ולמנוּחה לענג לקדה לישׂראל נּתנה והבּת

(א וירא .(תנחומא

(תלגּבה יוֹם יוֹדעין הּמתים םּג(ל"ג תשא .(תנחומא 

(לדתּזכוּב הּמקוֹם לפני איןמתחּט ראלׂיש דּברים 'ב בּזכוּת
מעשׂרוֹת תּבזכוּו י"א)ׁשבּת ראה שם). 

יוֹםלה) בּכל יוֹתר, תּבׁשבּו נוֹדף, הּמן לׁש ֹוריח היה יוֹם כלּב
תרֹיו תּבׁשבּו זהבּכ מצלהב ט"ז)היה בשלח .(מכילתא 

ג'לו) לכם לתת ה"ּהקב עתיד תּבה את לׁשמר ּוּזכּת אם
וסכּוֹת עצרת, ּפסח, ט"ז)מוֹעדים בשלח .(מכילתא 

מדּוֹתלז) 'ו לכם לּתן ה"ּהקב עתיד תּבה את מרלׁש ּוּכזּת אם
בית מלכוּת ,חדׁש לםֹוע ,אּבה לםֹעו ,ראלׂיש ארץ טוֹבוֹת,

ולויה ,הּנהּכ ט"ז)דוד, בשלח .(מכילתא 

ׁשללח) ֹומֹוּמי ,תֹוּרעניּפ מג' ּצלוּנּת תּבה את מרׁשל ּוּזכּת אם
הגּדוֹל יןּדה וּמיּוֹם מׁשיח, ׁשל ֹמחבלוּו וּמגוֹג, (מכילתאגּוֹג 

ט"ז) בשלח.

(לטהעברה מן מרחק תּבה את רּמׁשּמׁש בשלחמי (מכילתא 
.ט"ז)

(יתמׁשראּב מעשׂה לּכ נגדּכ ׁשקוּל תּבׁש כ)יוֹם יתרו .(מכילתא 

(אמאּהב לםֹהעו קדת מעין ל"א)ׁשבּת תשא .(מכילתא 

(ראלמבׂליש קדה ספתֹמו ל"א)הבּת תשא .(מכילתא 

(תמגּבה עשׂה ּוּאלּכ הבּת רּמהמׁש ל"א)כּל תשא .(מכילתא 

(מדּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ּהתקנּכ אחת תּבׁש רּמהמׁש לּכ
ּחיוּיׁש עד ֹולמֹעו את ה"ּהקב ראּבׁש םֹוּמי ׁשבּתוֹת מרֹוׁש

ל"א)הּמתים תשא .(מכילתא 

ישׂראלמה) ּוסרּמׁש דּבר כלּב וכן מיּשׂראל, טלהּב ׁשבּת אין
נּטלין ואין ידןּב נתקיּם מילהּו תּבׁש כּגוֹן עליו, םׁשנפ

ת ל"א)(מכילתא .שא

אלּאמו) להם עמדה לא ,תֹצווּמה מן ישׂראל ּולּדלּדּנׁש כּיון
ׁשבּת תּי"ז)זכו תשא י"דרשב מכילתא). 

וׁשבּתוֹתמז) בֹוט יוֹם מכבּדים ׁשהם תּוזכּב חיּים ריאּוס ניּב
(כ"ג רבתי .(פסיקתא

לוֹמח) תןֹנו ה"ּבוהק ׁשוֹאל, ,תּבׁשּב מתענּג ׁשהוּא כּל
תיוֹאלוכ"ג.)מׁש רבתי .(פסיקתא 

(מטלחֹסו אני םמּתּקי אם אחד ברּד ּוּאפל ,תֹרוּבּדה כּל םּתלּטּב
הבּת יוֹם הדּבר, ּואיזהו ,לכם(.כ"ח שם). 

(תיונֹונׁשּו ימיו ֹלו מאריכין ,תֹותּבׁש בּלילי יןּהי על המבר כּל
(י"ח דר"א פרקי).

(םנאּיהנּג ׁשל ינּהּמד אדם נצּוֹל תּבה יוֹם י"ט.)בּזכוּת שם). 

(הנב"ּלהקב מכבּד אּוה ּוּלאּכ תּבה את המענּג (תדבא"רכּל 
כ"ו.)

(ניונגּב אין וׁשבּת מילה ׁשבּזכוּת ,אברהם עם הקבּ"ה התנה
לגיהנּם ל"ד)יוֹרדין בראשית אגדת). 

(ןנדֹוּצי לׁש נרוֹת לכם מראה אני ׁשבּת, ׁשל תֹנרו םמרּתׁש אם
(תשי"ט בהעלותך ילקוט).

ׁשבּתנה) וּבמוֹצאי וּבׁשבּת ,ניןֹוּדנ גּיהנּם רדיֹוי הנה תֹוימ כּל
נדּוֹנים אינם למיםׁשנ דריםהּסׁש תתקנ"ו)עד איוב ילקוט). 

ׁשריאנו) םֹולׁש תּסכ ,תאּבׁש בּמעלא מאֹיו ׁשּאתקד דּכ
בּעלמא ריסתּפואת(מ"ח בראשית זוה"ק). 

ׁשביעאהנז) מיּוֹמא מתבּרכאן מאֹוי איּתׁש שמותכּל זוה"ק) 
(ג"ס.

וּקדתנח) ,תּבׁש קדת ,ה"ּהקב קדת בּעוֹלם תֹוקד ג'
ש)ישׂראל דר"ע .(אותיות 

"ׁשבּת":להלּן בּענין ׁשֹדוּקה הזהר מּספר ְ◌ַ◌ָ◌

(א,אחת ׁשבּת עליהם עברּיׁש ּתוֹרה הקּפידה וּבבּהמה אדםּב
רק להקרבה יּראו וּבהמה ימים, לח' מילה ריתּב אדםּב

ימים ח' צ"א.)לאחר .(ח"ג 

(תבּבּב רהּוקׁש צ"ד:)האמוּנה .(ח"ג 

(זהגּב זה אחוּזים הבּת עם הּקדה ׁשרנ"ד:)א .(ח"ג 

(דיןיׁשּב סטרין מכּל מגין קס"ח:)ׁשבּת מז"ח .(תק"ז 

הבּתה) בּיוֹם יּלוּת היתה ריאהּהב ה:)כּל א"ח). 

הבוּעו) ימי ו' לּכ מתבּרכין ס"ג:)בּׁשבּת ב"ח). 

הבּז) ּתלוּייםכּל הביעי בּיּוֹם וׁשלּמּטה ׁשלּמעלה ברכה"ח) 
(.ח"פ

העוֹלמוֹתח) כלּב בּרכה מתמלּאים תּבׁשּד:)ב"צ .(ח"ג 

(נגאליןט ֹוהו מיּד הלכתןּכ אחת תּבׁש מיןּמקי ֹוהו ישׂראל אם
נ"ז.) כ"א תיקון .(תק"ז

(קטיןיֹווׁש תּבה םֹיוּב הם מכּתרין ׁשבּגיהנּם הרׁשעים ּוּאפל
חיןֹוונ(.כ"ב בראשית זוה"ח). 
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(יאֹוּלׁש יםּהממנ ולא הגּיהנּם לא לטֹוׁש ֹאינו זוהרבּׁשבּת (תיקוני 
ק"ל.) :ח"פ ב"ח וזוה"ק ,:ס"ט כ"ד .תיקון

(םיבּיהנּגּבׁש עיםׁשר נחים צ"ד:)בּׁשבּת .(ח"ג 

(תיגֹתוּבׁש למחלּלי םּניהּגּב מיחד םֹי"ד:)מקו .(ח"א 

(תידּבה מחלּל בּׁשבּת חל ריּוּבּד מּפיו ציאֹוהּמ,:ג"ס (ח"ב 
פ"ח:) ח"מ תיקון זוהר .תיקוני

למּטהטו) ולא למעלה לא יןּד אין רפ"ח:)בּׁשבּת ג"ח). 

נכּפיםטז) יניםּדה כּל פ"ח:)בּׁשבּת ב"ח). 

ׁשיּוּכלוּיז) ֹוכינתׁשּו ה"ּלהקב ֹוּבלּב דּירה הׂשֹוע האדםׁש ֹומּכ
ה לםֹעוּב דּירה ֹול מכין ה"ּהקב ןּכ בּׁשבּתוֹת, ֹוּמע תֹרולׁשאּב 

קל"ז) תיקון זוה"ח).

בּדירהיח) אלּא ּהתֹוא מכניסין אין לםֹולעּו כּלּה, היא ׁשבּת
ּהל ראוּיה פיּכ דּהֹלכבו נתכ"ג:)מתּק רות זוה"ח). 

(רםיטּועב מיחד היכל ׁשי בּׁשבּת הׁשלדר רכ"ט:)הרצים .(ח"ג 

הבּתכ) לכבוֹד וּמׁשקאוֹת מאכלים על האדם ּמוֹציא מה כּל
פליםּכ כּפלי ֹול מחזיר והקבּ"ה ,ה"ּהקב את מלוה (ח"בהוּא 

.רנ"ה.)

(כאוכל ֹלו מוֹסיפין ,תּבׁשּב גיםּותענו מאכליםּב הּמוֹסיף כּל
ֹול רעיןֹוּג רעֹוּגקנ"ה.)ה מז"ח .(תק"ז 

(כבניםֹועלי מחתׂש כינהוה הקבּ"ה מחתׂש היא תּבׁש
צ"ד:)ותחּתוֹנים .(ח"ג 

(כגתֹכסתוּו ריםּכ בּכּמה נאה הּבמס ןלתּק צרי בּׁשבּת
בּבּית ֹול ׁשּיׁש לּמכ ,תֹומרע"ב:)מרּק .(ח"ג 

(כדלםֹהעו תֹואּמ מכּל תּחרוּב הם ראלׂיש טוֹב ויוֹם תּבׁשּב
בּעוֹלם צריםּמה לּמכ יראים קנ"ח:)ואינם מז"ח .(ת"ז 

העוֹלםכה) בּכל ודחק ורגז ערּצה כּל ֹוּב חיםּכנׁש תּבה יוֹם
הקבּ"ה לׁש לאּוהילּד יוֹמא היא יּצ"ה.)כ .(ח"ג 

הבּתכו) יוֹם מן ׁשפע מקבּלים הבוּע ימי ע"ה:)כּל א"ח). 

עוֹלמיםכז) תליר תּבה את לנחל ּכוּזׁש ראלׂשי ריהםאׁש
ר"ז:) ב"ח).

בּעוֹלםכח) אׁשריו הבּת את לכבּד כהֹוּזׁש מי ׁשל ֹחלקו ריאׁש
הבּא לםֹעוּב ריוואׁש ר"ז.)הזּה ס"ד. ב"ח). 

(כטראֹקו הקבּ"ה ,יּראוּכ בּׁשלמוּת תּבה את מכבּד אדםׁשּכ
אתּפאר" ּב רׁשא ראלׂשי אּתה "עבדּי עליו(.ט"ר ב"ח). 

(לבילׁשּב ֹותֹוא וּמענּג ,ֹתוֹאו וּמכבּד הבּת מרֹוׁש מי לּכ
ונח למעלה נח םֹומק ֹול נוֹתן הקבּ"ה ּכ ,ה"ּבהק ׁשל ֹודֹובּכ

העוֹלם זה מיגיעת קל"א.)בּמנוּחה ע, תיקון .(תק"ז 

(לא,תּבׁשּב ֹכינתוׁשּו ה"ּלהקב רוּח נחת הׂשֹעו ׁשהאדם ֹומּכ
הבּא לםֹועּב ֹגתוּלזוּו הקבּ"ה ֹלו הׂשֹעו ּכבתיקונים ז"ח) 

.קל"ז:)

(רהלבֹוהּת כּל כּלל אּווה בּעוֹלם הּמנוּחה זכרוֹן (ח"בׁשבּת 
(.ב"צ.

(רלגֹוא כתנתּב תֹומׁשּנה יןׁשּבמתל בֹוט םֹויו תּבׁשּקב"בה (תק"ז 
.י"א.)

(נאיםלד גוניםּב ֹאו לבנים יםׁשּוּבמל ׁשּללב יׁש תּבׁשּביתרו ז"ח) 
.נ"א.)

וּמדּתוֹלה) ֹומדרגת לפי היתרה ׁשנפ ֹול נוֹתנין אחד (ח"גלכל 
(ב"רמ.

וצרהלו) צער וכל חל עניני לּכ נׁשכּחים יתרה מהנׁש ידי על
מ"ח:) .(ח"א

נׁשמהלז) עליוֹנה, נׁשמה אחרת, נׁשמה לאדם נוֹתנין תּבׁשּב
הבּא לםֹעו גמתּד ּהּב ׁשלמוּת פ"ח:)ׁשכּל ב"ח). 

דּבר,לח) כלּב ׁשבּת לכבוֹד יּוּנׁש ּוׂעשׁש אהֹור אחרא כּׁשהּסטרא
להתקרב רׁשוּת להם אין וּמאכל, ׁשּלבוּבתיקון זוהר (תיקוני 

נ"ז) .ר"א,

(לטםּיהנּגּב ליטהׁש ֹלו ואין ,לס"מ ׁשליטה אין בֹטו םֹויו תּבׁשּב
(ג"רמ .(ח"ג

(מאהּבׁש עד םּלהתקי לֹויכ היה לא לםֹהעו את ה"ּבהק ראּבׁשּכ
הבּת ׁשהוּא ׁשלוֹם עליהם רהו:)וׁש"קע .(ח"ג 

(אמאּהו הבּא לםֹעו גמתּד תּבכ"א:)ׁש בראשית ז"ח. ,ח"מ .(ח"א 

(מבדׁשהּק לעם המירה מצוּי תּבׁשּר"ה.)ב .(ח"ב 

(מגאת רלעּט לכאןּו לכאן מׁשוֹטטין מלאכים תֹמחנו כּּמה
היתרוֹת תֹומׁשּנּב קל"ו.)ישׂראל .(ח"ב 

(מדתםֹאלומׁש להם נוֹתן הקבּ"ה הבּת את גיםּהמעננ (תק"ז 
ל"ג:) י"ח.

כּלמה) את דּינוּר נהרּב להּתוֹקד נוֹתן ֹוואינ מדֹעו אחד מלא
יּראוּכ תּבׁש ענג ּמוּיּקׁש ּוּרנ"ב:)אל .(ח"ב 

ויגיעהמו) עצב כּל ראלׂשּימ מעבירים מלאכים הבּת כּׁשבּא
כּעס וכל פׁשּהנ תּומרירּרנ"ו.)ו .(ח"ב 

הבּתמז) להם ונתן ה"ּהקב בּהם רצהׁש ישׂראל ריהםאׁש
היּמים ארמ קדה אּוהמ"ז.)ׁש ב"ח). 

ׁשוּםמח) הםּב ׁשלטה לא נהֹוראׁש תּבׁש ישׂראל ּומרׁש אלמלא
ןֹוולׁש הּמל"ז:)א בשלח ז"ח). 

(מרמטֹאו היה תּבׁשּב מדבּרת ֹואּמ אהֹור היהׁשּכ שמעון רבי
רּואסו אּוה תּבׁש ׁשתקי אּמא לּה(.ל"ב .(ח"א 

(נרהֹוׁש דׁשּקה רוּח ֹזו הבּת םֹיוּב לאדם ספהֹונּת יתרה ׁשנפ
עתידׁש חּרו ֹותֹומא והוּא ,ׁשֹוקד כתרּב לאדם ירּתמכּו עליו,

לבוֹא לעתיד יקיםּדּצה על כ"א:)לׁשרוֹת בראשית .(ז"ח 

(ץנאּולר מצוה בּׁשבּת אפי' מצוה לדבר(.כ"ח .נ"ח .(ז"ח 

(נב,תּבׁש לׁש ֹבחוׁש ֹומּכ ה"ּהקב לפני סּוּוקל ׁשבח ל אין
ֹמוֹיו ואפילו ,אחדּכ ֹול מׁשבּחין םּלּכ ניםֹוחּתוהּת ניםֹהעליו

ֹול מׁשבּח ׁשּממ הבּת כ"ב.)ׁשל בראשית זוה"ח). 

(תאנגּבׁשּד בּיוֹמא ׁשלּיט מזּיק ואין שׂטן רע"ג.)אין ג"ח). 

(נדּוּלואפ ביםֹטו וימים ׁשבּתוֹת בּכל ראלׂשּמי כינהׁש זזה לא
דּחל תּבׁשּקע"ט:)ב .(ח"ג 
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טוֹבנה) םֹויו ׁשבּת לׁשוֹמרי ׁשוֹמרת כינהקע"ט:)ה .(ח"ג 

הקבּ"הנו) לׁש ֹמוׁש תּבפ"ח:)ׁש ב"ח). 

והוּאנז) בּשׂמחה הבּת לּמקבּו מחהׂשּב ֹלביתו נכנס כּׁשאדם
אּהו יּלׁש זה מרתֹוא כינהה ׁשעה תּהֹאו בּשׂמחה, ֹוּתואׁש

(.ס אחרי ז"ח).

בּשׂמחהנח) יהיה תּבׁשּב מקוֹם מכּל חלּב עצב אּוה (תק"זאם 
נ"ז.) כ"א. .תיקון

(נטחתּת לאדם בֹוט אין האדם הׂשֹועׁש ביםֹוט יםׂשעּמה מכּל
תֹתוּבׁשּב שׂמחה וּלהראוֹת ולׁשּתוֹת לאכל אם כּי ׁשמה

טוֹבים רנ"ה.)וימים .(ח"ב 

בּׁשבּתס) הם ׁשמוּרים ׁשבּגּיהנּם עיםׁשהר ּוּאפל(.ח"מ .(ח"א 

(סאחיןּתוּפ הערים כּל הבּת ע"ה:)בּיוֹם א"ח). 

(ארסאמ יוֹתר בּׁשבּת רהֹוּתּב ׁשעוֹסקים ּוּלא לׁש אׁשריהם
ע"ד.)היּמים .(ח"ג 

(סב,ייםּולּת ֹוּב רהֹוּתה סוֹדוֹת וכל ,רהֹוּתה כּל כּלל אּוה ׁשבּת
הּתוֹרה כּל כּקיּוּם תּבׁש םּוּוקי(ב"צ .(ח"ב 

(מרסגֹוׁש ּוּלאּכ תּבׁש והוֹמר ,ּהּלּכ הּתוֹרה כלּכ ׁשבּת ׁשקוּלה
הּתוֹרה קנ"א.)כּל מ"ז. .(ח"ב 

(תרסדֹיו להקבּ"ה ביםּוחׁש ביםֹוט וימים דּׁשבּתוֹת תֹוהחרט
בּשׂמים מיני לּכג.)מ"רמ .(ח"ג 

מצוּיסה) ׁשבּת תּסעדּב נהּהאמו רפ"ח:)כּל ג"ח). 

הּמלסו) ניּב הםׁש ישׂראל ריםּנכ תּבׁש תּדסעּפ"ח:)ב ב"ח). 

הגּוֹייםסז) לׁש ולא הוּא, ראלׂיש ׁשל ׁשבּת פ"ח:)סעדּת ב"ח). 

אוֹתןסח) מכניסין בּׁשבּתוֹת אדם בּני ריםּדסּמׁש הלחנוֹת כּל
נראה ֹלחנוׁש רׁשא האדם ׁשל ֹחלקו ואׁשרי ,אחד בּהיכל

ֹוחּכ כּפי אחד כּל כּראוּי, הׁשּוּב בּלא םר"ד.)ׁש .(ח"ב 

(סטמה לכלּם, ׁשוֹאל ה"ּוהקב עוֹלוֹת תֹמוׁשּהנ ׁשבּת בּמוֹצאי
העוֹלם זהּב בּּתוֹרה םּתׁשּדקע"ג.)ח .(ח"ג 

(עּוּלאּכ להראוֹת ולא להתעכּב ישׂראל צריכין תּבׁש צאיֹמוּב
הבּת את ר"ז.)דּוֹחקים .(ח"ב 

ּערו ׁשלחן לּמוּד - ׁשלחן" לפני ערּת"
ער ללחן המחר מרן ערהקמת לחן לד חב – 

"ער "לחן הפר ם – ה על נל ני – ים כל
קצרהראיתי דרּב אמריו יריסּפ ׁשוֹׁשנּי ללקט בֹוט יּכ יּלבּב אני ָ◌ִ◌ִ◌

'ה רתֹוּת ּתהיה למען ונעים יפה וכוֹלל צח בּלׁשוֹן
למידלּת ּואלׁשי רׁשאּכ כּי ,ראלׂשי איׁש כּל בּפי רהּוגׁש מימהּת
,אּת אחוֹתי לחכמה יאמר אּלא ,ּהּב יגמגּם לא הלכה, דּבר חכם
מי כּל ֹלו רּורּב יהיה ּכ ,ֹלו אסוּרה ֹותֹואחׁש ֹול ׁשבּרוּר כּׁשם
הבּנוּי זה ספר בּפיו ׁשגוּר ֹתוֹוהיּב למעשׂה, הלכה עליו ׁשיּׁשאל
ללמד ׁשלׁשים, לחלקים ֹקוּלחל ,ֹוּב ניםֹוּפ ׁשהכּל לּת תֹוּיּפלתל

ויאמר ,ֹודּולמּת חוֹזר אּוה חדׁש ׁשבּכל ונמצא חלק, םֹיו בּכל ֹוּב
.ֹידוּב ֹדוּותלמו לכאן ׁשבּא מי ריאׁש עליו

עלועוֹד,זאת ֹנוֹולׁש ּונּנׁשוי ּתמיד ֹוּב ּיהגו הּקטנּים הּתלמידים ֹ
תםּוטנמּק בּפיהם רתּמסד תאּוינקּד ירסאּג ותהיה הּפהלכה 

ּיזהירו והּמשׂכּילים מּמנּה, ּרוּיסו לא ּויזקינ כּי וגם למעשׂה
םׁשנפ ּעוׁשעׁשי ,יםּפּכ ויגיע מעצבם להם בּהנּיח הרקיע זהרּכ
אמר איןּב ּפסוּקה הלכה יםּמחמד ֹוּלּכ אׁשר זה בּספר בּהגוּתם

.בריםּד ואין
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מיניוקראתי לּכ גהֹוהה ימצא ֹוּב כּי "ּערו "ׁשלחן זה ספר ׁשם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
.ריםּברוּו סדוּרים וּׁשמוּרים לּכּב ערוּכים מטעּמים
עהּד הארץ ּתּמלא זה ספר ידי על כּי עליוֹן בּחסד אני וּמבטח
וּנבוֹן יםׁשחר וחכם מבין עם ּתלמיד הגּדוֹלים עם הּקטנּים ה' את
תֹולהי ,ֹומׁש דֹובּכ דּבר על יעזרני ה' אל יּפּכ אפרׁש בכןּולחׁש
ֹוהלכתּכ מסדּר להיוֹת ולגמר להחל הּקל ויזכּני יםּבהר יקיּצדּממ
יעצּתי, כּאׁשר לעשׂוֹת מתחיל והנני ,ויפה וטוֹב ,לּמקבּו ןמתּק

א בּעזרי, יהיה ז"ל)מן.וה' רּבהמח מרן .(הקדּמת 

בּקביעוּת הוּ"ע לּמוּד על זי"ע טוֹב ׁשם הבּעל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַדּעת

באּומעם המחבּר רק ּערו לחןה ׁשלּּמוּד טוֹב", םׁש כתר"ּב ָ◌
הלחן חלקי בּכל נרחבת ידיעה ׁשּכרּיׁש כּדי הוּא ,רמ"א
ׂשּפלח היכן ידע מסיּמת, הלכה לדעת האדם יצטר ואם ,ּוער
ֹזו בּהלכה הדּנים והּפוֹסקים הכּלים נוֹשׂאי כלּב יתעּמק ,זאת

.הׂלמעש הלכה היטב לברר כלּווי

!"ּערו "ׁשלחן ללּמוּד גּדוֹל ותקּוּן ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחיּוּב

על,דיםּוּמּלה לּמכ תרֹויּב מאד מאד הזהיר סקיםֹוהּפ לּמוּד ַ◌
עד םמראׁש םּלּכ "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל ללמד וראוּי
לּכ עם ּוער לחןׁש עהּבהאר לּכ ללמד לֹיכו אם כּסדר, פםֹוס
לּכ ילמד ניםּפ כּל על לאו ואם ,בֹוּט מה הגּדוֹלים הּפרוּׁשים
כּי מאד, מאד גּדוֹל ּתּקוּן והוּא הּקטנּים, "ּערו לחןׁש" עהּהארב
ׁשּמברר סקֹוּפ לּמוּד ידי ועל ,ורע טוֹב נתערב חטאים ידי על
נתבּרר זה ידי על ,מאוהּט רֹהוהּט רּוהאסו רּתּמה לּסווהּפ הכּׁשר
זהב" רתֹומנ "ראיתי בּמאמר וכמבאר ,הרע מן הּטוֹב ׁשונפר

.סקיםֹוּפה לּמוּד מעלת מאמרים ארׁשבּו(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

,"ּערו "ׁשלחן סעיף איזה הּפחוֹת לכל לּמוּד בּלי יוֹם יעבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌א
ּפנאי ֹלו ואין אנוּס הוּא אם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַאף

ּפוֹסקים,ואמר: ויוֹם םֹיו בּכל ללמד מחיּב ראליׂיש איׁש לּכׁש" ְ◌ָ◌ַ◌
על ילמד ,נאיּפ ֹלו ואין אנוּס אּוה אם ואף יעבר. ולא
ּוּלאפ ,אּוהׁש םֹומק איזהּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ּפנים כּל

,ּוער בּׁשלחן העּת מדֹעו ׁשהוּא ֹמוֹמקוּב אּלללמדׁש צרי כּי 
חיּיו ימי לּכ םֹויו יוֹם בּכל "ּוער ב"ּלחן יןּד וּכׁשאינוֹאיזה , 

,ֹמוֹויּב יוֹם מדּי "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל כּסדר ילמד אנוּס

ללמדם ויתחיל יחזר "ּערו "ׁשלחן הארבּעה ויסיּם וּכׁשיּגמר
חיּיו. ימי כּל ינהג וכן ,סדרּכ(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

על דל חב הא ים כל "ער "לחן סעיף איזה ללמד
מראל אחד ל

דּהינוּוזאת כּלּם. את והזהיר הּוּצׁש הכּללית הנהגה היתה ְ◌ֹ
על ילמד ּפנאי ֹול ׁשאין בּיוֹם ּוּלאפ .םֹיו בּכל סקֹוּפ ללמד
ואמר .אּוהׁש מקוֹם כלּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ניםּפ כּל

מיּשׂראל. אחד כּל על גּדוֹל חיּוּב אּוהׁש(ה"קפ סימן הר"ן (שׂיחוֹת 

ּכןּיעּמׁשמבטח אז הדּין, מקוֹר לידע רבּוֹתיו הםׁש ּוער לחןּב ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מדרגתּב םּיק לעוֹלם תֹלהיו ,אּבה עוֹלם ןּב ׁשהוּא ֹול

ׁשֹוקד! 

רוצריֹמקו ולידע רבּוֹתיו ׁשהם ּוער וּבלחן סקיםֹוּפּב לעיּן ְ◌ָ◌ִ◌
דּקאמר הלכה עיּוּן ּוזה יןּד(האריז"ל)התֹהליכו אז יּכ , 

בּן אּוהׁש ֹלו מבטחּו ,תֹהלכו אּלא הליכוֹת יקריּת אל ,ֹלו עוֹלם
אּבה נדּה)עוֹלם ףֹסו)ׁשֹוקד בּמדרגת קיּם לםֹולע תֹלהיו , 
בּצוּאתוֹ)כּדאמרינן. ,חכמים סמיכת בּעל זצ"ל ץ"ּכ נפּתלי יּבר) 

–בּכל ידוּע למחלה רפוּאה נמצאת ׁשוּ"ע ׁשל וסימן סימן ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יוֹסף וּבית בּטוּר נמצאת ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרפוּאה

תבֹוּיכּכ ׁשמעּתי ואני :ל"זצוק רעזאןּמב הּמהרׁש"ם הגה"ק ֵ◌
חתּדּקה חלי ז"ל מהר"י ׁשֹדוּקה ֹלבנו היה אחת ּפעם
מרן לפני זהּכ החלי אֹובּב כּי ,המנּסּו וּבדוּק מפרסם והיה רח"ל.
בּעיני ראיתי וכאׁשר ,ֹלו חלף והחלי ,דֹוע יהיה ׁשלּא אמר זי"ע,
אּלׁש ואמר ז"ל מר"ן לפני איֹבבוּו ,יץהּק לּכ חלההּמ לי היתהׁש

.חלההּמ וּפסקה ּתכף לי הוּטב ,דֹוע יהיה

ׁשניתוּבבוֹא וּבא הוֹעיל, ולא ֹוּכדרּכ ֹלו ואמר לפניו, הנּ"ל ֹנוּב ְ◌
כּי ,זי"ע עלזאּמב םֹלוׁש יּבר ּורנֹומ מרן ואמר אליו,
לּהמסג אחד סימן םׁש ׁשוי רפוּאוֹת, מיני כּל יׁש סףֹוי וּבית רּטוּב
חלהּמה ׁשלגר ֹכחוּב ׁשי זה סימן ילמד אםׁש הנּ"ל, לּמחלה
,ֹוּדרכּכ ֹלו ואמר אז, ולמד ,זה סימן למד ׁשלּא רב זמן וזה הנּ"ל,

.חלהּמה ּתכף פסקהּו(ע"זי מבּעלז מהר"ש .(קנטרס 

ּדהקּתבׁשהאּת היּוֹמית, הלכה ללּמוּד םֹיו בּכל תֹוּקּד רמסּפ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אּבה לםֹעו בּן תֹלהיו כהֹזו! 

הבריתת'ריתב'בתש' תיקון בענין – תקן
והברית השבת

ברית.שבת תיקון שבת תיבות ראשי
שהןוכאשר ,אלו אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה

ו"תי שב"ת.(נכנסו)שי"ן ונעשו
חזיואיתא ותא :דסיני,כדבזוהר טורא על ישראל קימו כד ,

ועאל ,בי"ת איהו, ומאן ,דברית רזא אלין אתון תרין בין עאל
רזא בי"ת עאל וכד לישראל. לה ויהיב דאשתארו אתון תרין בין

תי"ו, שי"ן דאנון אלין, אתון תרין בין ואתעבידו(עאלו)דברית
אמר דאת כמה ת"שב(ל"א ישראל(שמות בני ושמרו


(תי"ו,כד שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה וכאשר

(נכנסו)שב"ת ונעשו
אלו אותיות שתי בין נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו כאשר וראה, ובוא
אותו ונתן שנשארו האותיות שתי בין ונכנסה בי"ת, היא, ומי הברית, סוד
שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד ת"בי נכנסה וכאשר לישראל.

השבת(נכנסו)תי"ו, את ישראל בני ושמרו אומר שאתה כמו שב"ת ונעשו
העולם התחלת שהיתה כמו עולם, ברית לדרתם השבת את לעשות
עד תלויות היו ש"ת ,אותיות שתי מאלו העולם דורות כל בהם להתיחס
ונעשו בשליות ונתקן הקודש ברית ביניהם ונכנסה כיאות, העולם שנשלם

שב"ת.

דהוה כמה ,עולם ברית לדרתם השבת את לעשות השבת את
אתון, תרין מאלין עלמא דרי כל בהו לאתיחסא דעלמא שירותא
ביניהו ועאל ,יאות כדקא עלמא דאשתכלל עד תלין הוו ש"ת

.ת"שב ואתעבידו בשלימו ואשתכלל קדישא א'ברית חלק (זוהר

א') עמוד נ"ו דף בראשית .פרשת

ימיםואי אות שבת אות ברית אות דנטר גמור צדיק איהו האי
עיין וכו' מצדיק יתירה נפש ליה יהבין תפילין אות טובים

.רמ"ד)שם ודף רי"ג דף בראשית .(זוהר

שבת סעודת משיירי לשבטים האכיל הצדיק יוסף

זכור,יוסף ביה דאחיד יסוד דאיהו דברית ברזא השבת יום את
איקרי נמי ושבת איקרי, כל יוסף דהא שבת איקרי דא ועל

תולדו פ' שם כתב וכן ,שבת נמי איקרי ויוסף שבתכל, דמוסף ת
כן ועל ,שבת ואיקרי כל דאיקרי עולם יסוד צדיק מקבל נמי
בהם להכניס שלו שבת סעודת משירי לשבטים יוסף האכיל

.שבת דאיקרי עולם יסוד צדיק מדת שבת קדושתפרי ,שמות (זוהר

.צדיק)

הפגמים כל לתקן יכולין בשבת

ויכולתשבת ויש ,הברית פגם תיקון הוא דשבת דברית, רזא
בשבת עצמם את להתקדש החפצים ישראל כל ביד
כי ,יומין עתיק אפי לסבר להגיע ית' לקדושתו ולהתקרב
חדשה רוח התחדשות מצד הפגמים אל לתקן יכולין בשבת
משבת חדשה במדרגה חדשה יתירה הנשמה שבת בכל כי

צדיק)העברה. .(פרי

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה

תיקוןלשמור הוא עינוגים מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת
לו אמר בקין, פגע אדה"ר המדרש. כוונת וזה לקר"י
קוני, עם ונתפשרתי תשובה עשיתי לו אמר בדינך נעשה מה
תלויה שהגאולה מצינו ולכן .השבת ליום שיר מזמור אמר מיד
חטא בשביל הוא הגלות שהאריכות ידענו וכבר שבת. בשמירת
סרוס שהוא מי וידוע שבת שמירת הוא זה חטא ותיקון זה
הפסוק יובן ובזה ,לבטלה זרע הוציא שח"ו הדאגה עליו ביותר

נ"ו)זה שבתותי,(ישעי' את ישמרו אשר לסריסים 'ה אמר כה
הוא שלהם שהתשמיש להיות יכול אשר דייקא לסריסים
תיקון שהוא השבת יום את ישמרו אשר לבטלה זרע בהוצאת

יוסף)קרי. .(יסוד

שומראת שהמשמר רע. כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת
וכו' הרע יצר וקטרוג וניצול העבירה מן מרוחק השבת

שנקרא הברית פגם על שמרמז דייקא רע רע, כל רעמעשות
בזוה"ק) זה.(כמבואר לתיקון זוכין שבת שמירת ידי ועל

השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

אתאיתא לעשות השבת את ישראל בני ושמרו במדרש
שהברית דבר ,השבת את לעשות אומר ר"ח ,השבת

ש הכוונה ,המילה זה ואיזה לו, פגםכורותה ושלום חס אם
פרטיה בכל השבת שמירת זו תיקונו המילה .בברית

עונםעוד את ירצו ואז הערל לבבם יכנע אז או במדרש איתא
,השבת זה 'ז בגי' או לשמיני שניתנה המילה זו ח' 'בגי אז

בתשובה הערל לבבם יכנע אם לישראל הקב"ה אזכורדקאמר
בלבד והמילה השבת ישמרו אם לעונם ואסלח עליהם .ואחמול

נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי

שמרוולפי אלמלי הגמרא כוונת שזה לי נראה דעתי עניות
כפשוטו שבת היינו נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל
היו אם שבת כן גם שנקרא היסוד ושמירת בראשית. שבת

נגאלין. היו בלבד והברית השבת יצחק)שומרים בית).

שם)כתיב מחללו(ישעי' שבת שומר זאת יעשה אנוש אשרי
מוחלין אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו רבותינו שנו
אשר ויתוקן 'ושכינתי הוא בריך קודשא מיחד ובשמירתו לו

.אלוף מפריד נרגן להיות גרם(הקודש עבודת).

כ')כתיב קדושים)הם קדושות שני קדושים והייתם והתקדשתם
קודש, נקראים שניהם והמילה השבת הם, מצות שני
ועל לכם היא קודש כי והשבת קודש, ברית אות נקרא המילה

.הברית לפגם תיקון שבת שמירת נחמן)כן 'ר .(ועיין

ושםכ')(קדושיםכתיב ,אלקיכם ה' אני 'וגו תהיו קדושים
כי אלקיכם, 'ה אני בהם כתיב זה אחר זה פסוקים שלשה
עצמו את מכנה הוא ברוך הקדוש אלו דברים שלשה ידי על
רש"י שכתב כמו ערוה גדר ידי על א' אלקיכם, ה' אני להקרא
לצלן רחמנא ערוה ידי על כי ,העריות מן פרושים תהיו קדושים
ידי על וכן מעליו. מסתלקת והשכינה הטומאה רוח עליו שורה
שאין בזה ומורה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה שבת שמירת
כי מכעס שמירה ידי ועל עליו. אלקיו שם רק מושל שום עליו

בקרבו. זר אל אחר אל עליו שורה כעס ידי על

בנחמיה מצינו וחוטאים(י"ג)גם נכשלים נשיםכשהיו ונשאו
השבת את וחללו רצהכהנכריות נחמיה וכאשר וממכר במקח

יום את לקדש ראשית להם צוה הברית פגם עון השבתשיתקנו
(כ"ב פסוק י"ג פרק הנשים(נחמיה את מהם הפריש כך ואחר

ל')הנכריות כ"ה פסוק ב"י פרק .(נחמיה

שבת שומרי שמי יראי

ג')כתיב מלאכי)בתענית פירש"י וגו' שמי יראי לכם (דףוזרחה

('שבתח שומרי שמי בגמראיראי דאיתא לפי לומר רצה .
ט"ו) דף בבית(ביצה לי יש טובה מתנה הוא ברוך הקדוש אמר

לגלויי. עבידא לא שכרה מתן 'וכו והודיעם לך שמה ושבת גנזי
ש ידוע לומר שלרצה אוצר אלא הוא ברוך להקדוש לו אין

שנכנס מי כן ועל אוצרו היא 'ה יראת שנאמר לבד שמים יראת
שבת, קדושת משיג הוא אזי שמים יראת של שאינולאוצר ומי

היא אימתי אבל לי יש טובה מתנה וזה משיגה אינה בה נכנס
להנכנס אם כי טובה מתנהמשם שמים יראת של לאוצר לה

יראת של להאוצר חוץ להעומדים ולא טובה מתנה נעשית
לומר רצה לגלויי עבידא לא שכרה מתן שכתב וזה שמים,

.מתגלה אינו לאוצר ה')בחוץ צמח).


שבתכה) שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם

פסוק בזה לרמז ללקוט.(בשלח)ויש העם מן יצאו השביעי ביום ויהי כתיב
שחיללו ידי על הרי מילה מזה תיבות ראשי ולכן השבת את שחיללו הרי

ומכלל ,שבת מחלל כאלו בריתו והפוגם בריתם. מחללי כאלו השבת את
שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם לאו, שומע אתה הן

שבת.
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מיניוקראתי לּכ גהֹוהה ימצא ֹוּב כּי "ּערו "ׁשלחן זה ספר ׁשם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
.ריםּברוּו סדוּרים וּׁשמוּרים לּכּב ערוּכים מטעּמים
עהּד הארץ ּתּמלא זה ספר ידי על כּי עליוֹן בּחסד אני וּמבטח
וּנבוֹן יםׁשחר וחכם מבין עם ּתלמיד הגּדוֹלים עם הּקטנּים ה' את
תֹולהי ,ֹומׁש דֹובּכ דּבר על יעזרני ה' אל יּפּכ אפרׁש בכןּולחׁש
ֹוהלכתּכ מסדּר להיוֹת ולגמר להחל הּקל ויזכּני יםּבהר יקיּצדּממ
יעצּתי, כּאׁשר לעשׂוֹת מתחיל והנני ,ויפה וטוֹב ,לּמקבּו ןמתּק

א בּעזרי, יהיה ז"ל)מן.וה' רּבהמח מרן .(הקדּמת 

בּקביעוּת הוּ"ע לּמוּד על זי"ע טוֹב ׁשם הבּעל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַדּעת

באּומעם המחבּר רק ּערו לחןה ׁשלּּמוּד טוֹב", םׁש כתר"ּב ָ◌
הלחן חלקי בּכל נרחבת ידיעה ׁשּכרּיׁש כּדי הוּא ,רמ"א
ׂשּפלח היכן ידע מסיּמת, הלכה לדעת האדם יצטר ואם ,ּוער
ֹזו בּהלכה הדּנים והּפוֹסקים הכּלים נוֹשׂאי כלּב יתעּמק ,זאת

.הׂלמעש הלכה היטב לברר כלּווי

!"ּערו "ׁשלחן ללּמוּד גּדוֹל ותקּוּן ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחיּוּב

על,דיםּוּמּלה לּמכ תרֹויּב מאד מאד הזהיר סקיםֹוהּפ לּמוּד ַ◌
עד םמראׁש םּלּכ "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל ללמד וראוּי
לּכ עם ּוער לחןׁש עהּבהאר לּכ ללמד לֹיכו אם כּסדר, פםֹוס
לּכ ילמד ניםּפ כּל על לאו ואם ,בֹוּט מה הגּדוֹלים הּפרוּׁשים
כּי מאד, מאד גּדוֹל ּתּקוּן והוּא הּקטנּים, "ּערו לחןׁש" עהּהארב
ׁשּמברר סקֹוּפ לּמוּד ידי ועל ,ורע טוֹב נתערב חטאים ידי על
נתבּרר זה ידי על ,מאוהּט רֹהוהּט רּוהאסו רּתּמה לּסווהּפ הכּׁשר
זהב" רתֹומנ "ראיתי בּמאמר וכמבאר ,הרע מן הּטוֹב ׁשונפר

.סקיםֹוּפה לּמוּד מעלת מאמרים ארׁשבּו(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

,"ּערו "ׁשלחן סעיף איזה הּפחוֹת לכל לּמוּד בּלי יוֹם יעבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌א
ּפנאי ֹלו ואין אנוּס הוּא אם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַאף

ּפוֹסקים,ואמר: ויוֹם םֹיו בּכל ללמד מחיּב ראליׂיש איׁש לּכׁש" ְ◌ָ◌ַ◌
על ילמד ,נאיּפ ֹלו ואין אנוּס אּוה אם ואף יעבר. ולא
ּוּלאפ ,אּוהׁש םֹומק איזהּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ּפנים כּל

,ּוער בּׁשלחן העּת מדֹעו ׁשהוּא ֹמוֹמקוּב אּלללמדׁש צרי כּי 
חיּיו ימי לּכ םֹויו יוֹם בּכל "ּוער ב"ּלחן יןּד וּכׁשאינוֹאיזה , 

,ֹמוֹויּב יוֹם מדּי "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל כּסדר ילמד אנוּס

ללמדם ויתחיל יחזר "ּערו "ׁשלחן הארבּעה ויסיּם וּכׁשיּגמר
חיּיו. ימי כּל ינהג וכן ,סדרּכ(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

על דל חב הא ים כל "ער "לחן סעיף איזה ללמד
מראל אחד ל

דּהינוּוזאת כּלּם. את והזהיר הּוּצׁש הכּללית הנהגה היתה ְ◌ֹ
על ילמד ּפנאי ֹול ׁשאין בּיוֹם ּוּלאפ .םֹיו בּכל סקֹוּפ ללמד
ואמר .אּוהׁש מקוֹם כלּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ניםּפ כּל

מיּשׂראל. אחד כּל על גּדוֹל חיּוּב אּוהׁש(ה"קפ סימן הר"ן (שׂיחוֹת 

ּכןּיעּמׁשמבטח אז הדּין, מקוֹר לידע רבּוֹתיו הםׁש ּוער לחןּב ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מדרגתּב םּיק לעוֹלם תֹלהיו ,אּבה עוֹלם ןּב ׁשהוּא ֹול

ׁשֹוקד! 

רוצריֹמקו ולידע רבּוֹתיו ׁשהם ּוער וּבלחן סקיםֹוּפּב לעיּן ְ◌ָ◌ִ◌
דּקאמר הלכה עיּוּן ּוזה יןּד(האריז"ל)התֹהליכו אז יּכ , 

בּן אּוהׁש ֹלו מבטחּו ,תֹהלכו אּלא הליכוֹת יקריּת אל ,ֹלו עוֹלם
אּבה נדּה)עוֹלם ףֹסו)ׁשֹוקד בּמדרגת קיּם לםֹולע תֹלהיו , 
בּצוּאתוֹ)כּדאמרינן. ,חכמים סמיכת בּעל זצ"ל ץ"ּכ נפּתלי יּבר) 

–בּכל ידוּע למחלה רפוּאה נמצאת ׁשוּ"ע ׁשל וסימן סימן ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יוֹסף וּבית בּטוּר נמצאת ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרפוּאה

תבֹוּיכּכ ׁשמעּתי ואני :ל"זצוק רעזאןּמב הּמהרׁש"ם הגה"ק ֵ◌
חתּדּקה חלי ז"ל מהר"י ׁשֹדוּקה ֹלבנו היה אחת ּפעם
מרן לפני זהּכ החלי אֹובּב כּי ,המנּסּו וּבדוּק מפרסם והיה רח"ל.
בּעיני ראיתי וכאׁשר ,ֹלו חלף והחלי ,דֹוע יהיה ׁשלּא אמר זי"ע,
אּלׁש ואמר ז"ל מר"ן לפני איֹבבוּו ,יץהּק לּכ חלההּמ לי היתהׁש

.חלההּמ וּפסקה ּתכף לי הוּטב ,דֹוע יהיה

ׁשניתוּבבוֹא וּבא הוֹעיל, ולא ֹוּכדרּכ ֹלו ואמר לפניו, הנּ"ל ֹנוּב ְ◌
כּי ,זי"ע עלזאּמב םֹלוׁש יּבר ּורנֹומ מרן ואמר אליו,
לּהמסג אחד סימן םׁש ׁשוי רפוּאוֹת, מיני כּל יׁש סףֹוי וּבית רּטוּב
חלהּמה ׁשלגר ֹכחוּב ׁשי זה סימן ילמד אםׁש הנּ"ל, לּמחלה
,ֹוּדרכּכ ֹלו ואמר אז, ולמד ,זה סימן למד ׁשלּא רב זמן וזה הנּ"ל,

.חלהּמה ּתכף פסקהּו(ע"זי מבּעלז מהר"ש .(קנטרס 

ּדהקּתבׁשהאּת היּוֹמית, הלכה ללּמוּד םֹיו בּכל תֹוּקּד רמסּפ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אּבה לםֹעו בּן תֹלהיו כהֹזו! 

הבריתת'ריתב'בתש' תיקון בענין – תקן
והברית השבת

ברית.שבת תיקון שבת תיבות ראשי
שהןוכאשר ,אלו אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה

ו"תי שב"ת.(נכנסו)שי"ן ונעשו
חזיואיתא ותא :דסיני,כדבזוהר טורא על ישראל קימו כד ,

ועאל ,בי"ת איהו, ומאן ,דברית רזא אלין אתון תרין בין עאל
רזא בי"ת עאל וכד לישראל. לה ויהיב דאשתארו אתון תרין בין

תי"ו, שי"ן דאנון אלין, אתון תרין בין ואתעבידו(עאלו)דברית
אמר דאת כמה ת"שב(ל"א ישראל(שמות בני ושמרו


(תי"ו,כד שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה וכאשר

(נכנסו)שב"ת ונעשו
אלו אותיות שתי בין נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו כאשר וראה, ובוא
אותו ונתן שנשארו האותיות שתי בין ונכנסה בי"ת, היא, ומי הברית, סוד
שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד ת"בי נכנסה וכאשר לישראל.

השבת(נכנסו)תי"ו, את ישראל בני ושמרו אומר שאתה כמו שב"ת ונעשו
העולם התחלת שהיתה כמו עולם, ברית לדרתם השבת את לעשות
עד תלויות היו ש"ת ,אותיות שתי מאלו העולם דורות כל בהם להתיחס
ונעשו בשליות ונתקן הקודש ברית ביניהם ונכנסה כיאות, העולם שנשלם

שב"ת.

דהוה כמה ,עולם ברית לדרתם השבת את לעשות השבת את
אתון, תרין מאלין עלמא דרי כל בהו לאתיחסא דעלמא שירותא
ביניהו ועאל ,יאות כדקא עלמא דאשתכלל עד תלין הוו ש"ת

.ת"שב ואתעבידו בשלימו ואשתכלל קדישא א'ברית חלק (זוהר

א') עמוד נ"ו דף בראשית .פרשת

ימיםואי אות שבת אות ברית אות דנטר גמור צדיק איהו האי
עיין וכו' מצדיק יתירה נפש ליה יהבין תפילין אות טובים

.רמ"ד)שם ודף רי"ג דף בראשית .(זוהר

שבת סעודת משיירי לשבטים האכיל הצדיק יוסף

זכור,יוסף ביה דאחיד יסוד דאיהו דברית ברזא השבת יום את
איקרי נמי ושבת איקרי, כל יוסף דהא שבת איקרי דא ועל

תולדו פ' שם כתב וכן ,שבת נמי איקרי ויוסף שבתכל, דמוסף ת
כן ועל ,שבת ואיקרי כל דאיקרי עולם יסוד צדיק מקבל נמי
בהם להכניס שלו שבת סעודת משירי לשבטים יוסף האכיל

.שבת דאיקרי עולם יסוד צדיק מדת שבת קדושתפרי ,שמות (זוהר

.צדיק)

הפגמים כל לתקן יכולין בשבת

ויכולתשבת ויש ,הברית פגם תיקון הוא דשבת דברית, רזא
בשבת עצמם את להתקדש החפצים ישראל כל ביד
כי ,יומין עתיק אפי לסבר להגיע ית' לקדושתו ולהתקרב
חדשה רוח התחדשות מצד הפגמים אל לתקן יכולין בשבת
משבת חדשה במדרגה חדשה יתירה הנשמה שבת בכל כי

צדיק)העברה. .(פרי

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה

תיקוןלשמור הוא עינוגים מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת
לו אמר בקין, פגע אדה"ר המדרש. כוונת וזה לקר"י
קוני, עם ונתפשרתי תשובה עשיתי לו אמר בדינך נעשה מה
תלויה שהגאולה מצינו ולכן .השבת ליום שיר מזמור אמר מיד
חטא בשביל הוא הגלות שהאריכות ידענו וכבר שבת. בשמירת
סרוס שהוא מי וידוע שבת שמירת הוא זה חטא ותיקון זה
הפסוק יובן ובזה ,לבטלה זרע הוציא שח"ו הדאגה עליו ביותר

נ"ו)זה שבתותי,(ישעי' את ישמרו אשר לסריסים 'ה אמר כה
הוא שלהם שהתשמיש להיות יכול אשר דייקא לסריסים
תיקון שהוא השבת יום את ישמרו אשר לבטלה זרע בהוצאת

יוסף)קרי. .(יסוד

שומראת שהמשמר רע. כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת
וכו' הרע יצר וקטרוג וניצול העבירה מן מרוחק השבת

שנקרא הברית פגם על שמרמז דייקא רע רע, כל רעמעשות
בזוה"ק) זה.(כמבואר לתיקון זוכין שבת שמירת ידי ועל

השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

אתאיתא לעשות השבת את ישראל בני ושמרו במדרש
שהברית דבר ,השבת את לעשות אומר ר"ח ,השבת

ש הכוונה ,המילה זה ואיזה לו, פגםכורותה ושלום חס אם
פרטיה בכל השבת שמירת זו תיקונו המילה .בברית

עונםעוד את ירצו ואז הערל לבבם יכנע אז או במדרש איתא
,השבת זה 'ז בגי' או לשמיני שניתנה המילה זו ח' 'בגי אז

בתשובה הערל לבבם יכנע אם לישראל הקב"ה אזכורדקאמר
בלבד והמילה השבת ישמרו אם לעונם ואסלח עליהם .ואחמול

נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי

שמרוולפי אלמלי הגמרא כוונת שזה לי נראה דעתי עניות
כפשוטו שבת היינו נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל
היו אם שבת כן גם שנקרא היסוד ושמירת בראשית. שבת

נגאלין. היו בלבד והברית השבת יצחק)שומרים בית).

שם)כתיב מחללו(ישעי' שבת שומר זאת יעשה אנוש אשרי
מוחלין אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו רבותינו שנו
אשר ויתוקן 'ושכינתי הוא בריך קודשא מיחד ובשמירתו לו

.אלוף מפריד נרגן להיות גרם(הקודש עבודת).

כ')כתיב קדושים)הם קדושות שני קדושים והייתם והתקדשתם
קודש, נקראים שניהם והמילה השבת הם, מצות שני
ועל לכם היא קודש כי והשבת קודש, ברית אות נקרא המילה

.הברית לפגם תיקון שבת שמירת נחמן)כן 'ר .(ועיין

ושםכ')(קדושיםכתיב ,אלקיכם ה' אני 'וגו תהיו קדושים
כי אלקיכם, 'ה אני בהם כתיב זה אחר זה פסוקים שלשה
עצמו את מכנה הוא ברוך הקדוש אלו דברים שלשה ידי על
רש"י שכתב כמו ערוה גדר ידי על א' אלקיכם, ה' אני להקרא
לצלן רחמנא ערוה ידי על כי ,העריות מן פרושים תהיו קדושים
ידי על וכן מעליו. מסתלקת והשכינה הטומאה רוח עליו שורה
שאין בזה ומורה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה שבת שמירת
כי מכעס שמירה ידי ועל עליו. אלקיו שם רק מושל שום עליו

בקרבו. זר אל אחר אל עליו שורה כעס ידי על

בנחמיה מצינו וחוטאים(י"ג)גם נכשלים נשיםכשהיו ונשאו
השבת את וחללו רצהכהנכריות נחמיה וכאשר וממכר במקח

יום את לקדש ראשית להם צוה הברית פגם עון השבתשיתקנו
(כ"ב פסוק י"ג פרק הנשים(נחמיה את מהם הפריש כך ואחר

ל')הנכריות כ"ה פסוק ב"י פרק .(נחמיה

שבת שומרי שמי יראי

ג')כתיב מלאכי)בתענית פירש"י וגו' שמי יראי לכם (דףוזרחה

('שבתח שומרי שמי בגמראיראי דאיתא לפי לומר רצה .
ט"ו) דף בבית(ביצה לי יש טובה מתנה הוא ברוך הקדוש אמר

לגלויי. עבידא לא שכרה מתן 'וכו והודיעם לך שמה ושבת גנזי
ש ידוע לומר שלרצה אוצר אלא הוא ברוך להקדוש לו אין

שנכנס מי כן ועל אוצרו היא 'ה יראת שנאמר לבד שמים יראת
שבת, קדושת משיג הוא אזי שמים יראת של שאינולאוצר ומי

היא אימתי אבל לי יש טובה מתנה וזה משיגה אינה בה נכנס
להנכנס אם כי טובה מתנהמשם שמים יראת של לאוצר לה

יראת של להאוצר חוץ להעומדים ולא טובה מתנה נעשית
לומר רצה לגלויי עבידא לא שכרה מתן שכתב וזה שמים,

.מתגלה אינו לאוצר ה')בחוץ צמח).


שבתכה) שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם

פסוק בזה לרמז ללקוט.(בשלח)ויש העם מן יצאו השביעי ביום ויהי כתיב
שחיללו ידי על הרי מילה מזה תיבות ראשי ולכן השבת את שחיללו הרי

ומכלל ,שבת מחלל כאלו בריתו והפוגם בריתם. מחללי כאלו השבת את
שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם לאו, שומע אתה הן

שבת.



תשרי  תשע"ד אור השבת4 ◇ אור הזוהר 385

שמים יראת בו שיש זה אלא משיג אינו שבת קדושת

יראתמוכח בו שיש זה אלא משיג אינו שבת שקדושת מזה
והכנה וקשר יתד הוא הברית ששמירת ואיתא שמים.
תיקון הוא שבת ששמירת מוכח ממילא טהורה, שמים ליראת

.הברית לשמירת וסגולה

ברית לאות דומה שבת שמירת מצינו דברים בהרבה כי
יתרו פרשת של צ"ג)בזוהר ל"ח)ובתיקונים(דף ראשית.(תיקון)

חכמה)

(אשמירת ידי ועל ביצרו, לשלוט זוכה שבת שמירת ידי על
.ביצרו לשלוט זוכה כן גם באריכות)הברית הספר בפנים (עיין

(בדאיתא כמו השבוע ימות לכל המזשפיע סוד הוא שבת
ותתא דעילא ברכאין כל תיבות ראשי שב"ת כבו"ד בזוהר
סוד כן גם הוא היסוד שמירת וכן ,תליין שביעאה ביומא

.'וגו המשביר הוא ויוסף בסוד המשפיע

(גגם נקרא ומילה וביניכם ביני היא אות כי אות, נקרא שבת
.הברית אות זאת .אות כן

(חכמינוד ודרשו ומשפט חוק לו שם שם חוק, נקרא שבת
וחוק חוק כן גם נקרא ומילה ,שבת זה לברכה זכרונם

.שם בשארו

ומילהו) ,לעיל כנזכר במרה ניתנה פריעה)שבת ניתנה(זו
.במרה(ילקוט .(עיין

ק ודשנקרא
אותז) קודש נקרא ומילה לכם היא קודש כי קודש. נקרא שבת

קודש. ברית

חותם נקרא
זוהרח) בתיקוני איתא חותם. נקרא ומלה .חותם נקרא שבת

קודש. ברית דאות חותם דא לבך על כחותם שימני י"א
.עכ"ל שבת ברית אות והיא

חותם נקראו והמילה שהשבת טעם
הנהטעם .חותם נקרא ומילה ,חותם נקרא שבת ששמירת

סופי חיים נשמת באפיו ויפח כתיב אדה"ר בבריאת
שד"י בשם נחתם שהמילה לפי חותם, בחיי)תיבות ברבינו (עיין

,"תבינם שד"י "ונשמת שכתוב ישוזה אזי בריתו ששומר מי כי
תבינם, והיא נשמה הבנהלו לו יש שד"י נשמת ידי על כי

בשבת כן ועל ,יתירה נשמה לו יש ובשבת ובמצות בתורה
יוכל זה ידי ועל ,בשבת היא התורה הבנת עיקר כי תורה ניתנה
שבכל האריז"ל בשם כדאיתא ,בשבת תורה חידושי לחדש
הקבלה דרך על ובשבת הפשט, דרך על לומד היה השבוע

הפסוק בזה ורמז ,קודשוהסוד בהדרת לה' השתחוו
בג'קבלהראשי-תיבות פגם בבריתו פגם ושלום חס אם כן ועל .

ה"י אל"ף כזה חותם בגימטריא שלהם שגמטריא אהיה מילואי
הכל סך ה"ה יו"ד ה"ה אל"ף .א"ה יו"ד א"ה ף"אל ה"י. יו"ד
מעלה כן ועל תנ"ה כן גם בגימטריא הכולל עם וחותם תנ"ה
כן גם בגימטריא שהם צבאות 'ה קנאת קנ"א פעמים ג' עליו
נהפך הברית פגם ושלום חס אם כן ועל הכולל עם חותם

ולכן ,עליו 'ה שחמת ,לחמת קנאתימחותם את בקנאו

אב"ק פעמים 'ג ג'ודש)קריתבותא(ראשי-תיבות שם וכתיב ,
שנקרא שבת שמירת לזה התיקון כן ועל .קנ"א תיבת פעמים
כמו השבוע חותם שהוא ועוד לעיל, הנזכר מטעם חותם כן גם
בלתי לעולם קיום אין כך בחותמיו אלא מקוים השטר אין
שבת שכתיב כמו הבריאה לכל קיום הנותנת שהיא השבת
החיונית והנפש הנשמה היא שהשבת האלשיך כפירוש וינפש

.הבריאה כל של

ועודדברים שני שאלו לפי חותם והמילה השבת שנקראו טעם
וכן וכו' ששבת שעכו"ם כידוע ,נכרי ממגע חותם צריכין

.מל לא כאלו ,שמל ועכו"ם וביניכם ביני היא אות במילה

שלום נקראו והמילה השבת
(טנעשה שבת ידי על כי שלום נקרא ומילה שלום נקרא שבת

בשבת נרות להדליק מחויב כן ועל לאשתו איש בין שלום
אומרים כן ועל בגמרא. מאיר בר' מעשה וכמו בית שלום משום
נעשה מילה ידי על וכן בשלום. בואי עליכם שלום שבת בליל
מפני לברכה זכרונם חכמינו שדרשו כמו לאשתו איש בין שלום
ואמו ואביו שמחין העולם כל יהא שלא כדי בשמיני מילה מה

דרכיה שכתב מה זה לדבר ורמז וכלעצבין. נועם דרכי
תיבותנתיבותיה סופי ,מילהשלום.(יצחק בית).

(ימיי ששת שלכל ההשפעה שכל לפי הברכה מקור נקרא שבת
צדיק הברכה מעין נקרא מילה וכן בשבת. נשפעין המעשה
.ההשפעות כל כן גם באין שממנו יסוד שהוא לפי עולם, יסוד

(יאנקרא מילה וברית ,הוא בריך דקודשא שמא נקרא שבת
.הוא בריך דקודשא הספר)שמא בפנים .(עיין

(יבנק כל.שבת נקרא הברית ושומר כל, ויקרארא הקדוש זוהר)

רע"ז) תולדות.

(יג.תורה מתן קודם ניתנה ומילה ,תורה מתן קודם ניתנה שבת

(כןיד גם נינתה ומילה ,וברצון ובשמחה באהבה ניתנה שבת
וברצון. ובשמחה באהבה

מודעה.טו) אין מילה מצות ועל מודעה, אין שבת מצות על

קדוש,טז) נקרא בריתו והשומר קדוש, נקרא שבת השומר
תהיו. רש"י)קדושים פירוש .(עיין

ומייז) בריתו והשומר עונותיו, כל לו מוחלין שבת השומר
.עונותיהם בה העוסקין כל לו מוחלין ,בברית שהוא

שמירתיח) ידי על וכן בריוח פרנסתו כראוי שבת השומר
.בריוח פרנסתו הברית(הספר בפנים .(עיין

(יטהוא ברוך להקדוש שותף נעשה כהלכתו שבת השומר
שותף נעשה בריתו השומר וכל בראשית, במעשה

.הוא ברוך ההספר)להקדוש בפנים .(עיין

איתקשוכ) ,רע כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר
.אחד בפסוק שניהם

(כאוהמחלל קדישא, דמלכא בשמא משקר שבת המחלל
.הוא בריך דקודשא בשמא משקר ברית ומפר

(והמפרכב הרבים לרשות היחיד מרשות מוציא שבת המחלל
.הרבים לרשות היחיד מרשות מוציא ברית
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טוֹבנה) םֹויו ׁשבּת לׁשוֹמרי ׁשוֹמרת כינהקע"ט:)ה .(ח"ג 

הקבּ"הנו) לׁש ֹמוׁש תּבפ"ח:)ׁש ב"ח). 

והוּאנז) בּשׂמחה הבּת לּמקבּו מחהׂשּב ֹלביתו נכנס כּׁשאדם
אּהו יּלׁש זה מרתֹוא כינהה ׁשעה תּהֹאו בּשׂמחה, ֹוּתואׁש

(.ס אחרי ז"ח).

בּשׂמחהנח) יהיה תּבׁשּב מקוֹם מכּל חלּב עצב אּוה (תק"זאם 
נ"ז.) כ"א. .תיקון

(נטחתּת לאדם בֹוט אין האדם הׂשֹועׁש ביםֹוט יםׂשעּמה מכּל
תֹתוּבׁשּב שׂמחה וּלהראוֹת ולׁשּתוֹת לאכל אם כּי ׁשמה

טוֹבים רנ"ה.)וימים .(ח"ב 

בּׁשבּתס) הם ׁשמוּרים ׁשבּגּיהנּם עיםׁשהר ּוּאפל(.ח"מ .(ח"א 

(סאחיןּתוּפ הערים כּל הבּת ע"ה:)בּיוֹם א"ח). 

(ארסאמ יוֹתר בּׁשבּת רהֹוּתּב ׁשעוֹסקים ּוּלא לׁש אׁשריהם
ע"ד.)היּמים .(ח"ג 

(סב,ייםּולּת ֹוּב רהֹוּתה סוֹדוֹת וכל ,רהֹוּתה כּל כּלל אּוה ׁשבּת
הּתוֹרה כּל כּקיּוּם תּבׁש םּוּוקי(ב"צ .(ח"ב 

(מרסגֹוׁש ּוּלאּכ תּבׁש והוֹמר ,ּהּלּכ הּתוֹרה כלּכ ׁשבּת ׁשקוּלה
הּתוֹרה קנ"א.)כּל מ"ז. .(ח"ב 

(תרסדֹיו להקבּ"ה ביםּוחׁש ביםֹוט וימים דּׁשבּתוֹת תֹוהחרט
בּשׂמים מיני לּכג.)מ"רמ .(ח"ג 

מצוּיסה) ׁשבּת תּסעדּב נהּהאמו רפ"ח:)כּל ג"ח). 

הּמלסו) ניּב הםׁש ישׂראל ריםּנכ תּבׁש תּדסעּפ"ח:)ב ב"ח). 

הגּוֹייםסז) לׁש ולא הוּא, ראלׂיש ׁשל ׁשבּת פ"ח:)סעדּת ב"ח). 

אוֹתןסח) מכניסין בּׁשבּתוֹת אדם בּני ריםּדסּמׁש הלחנוֹת כּל
נראה ֹלחנוׁש רׁשא האדם ׁשל ֹחלקו ואׁשרי ,אחד בּהיכל

ֹוחּכ כּפי אחד כּל כּראוּי, הׁשּוּב בּלא םר"ד.)ׁש .(ח"ב 

(סטמה לכלּם, ׁשוֹאל ה"ּוהקב עוֹלוֹת תֹמוׁשּהנ ׁשבּת בּמוֹצאי
העוֹלם זהּב בּּתוֹרה םּתׁשּדקע"ג.)ח .(ח"ג 

(עּוּלאּכ להראוֹת ולא להתעכּב ישׂראל צריכין תּבׁש צאיֹמוּב
הבּת את ר"ז.)דּוֹחקים .(ח"ב 

ּערו ׁשלחן לּמוּד - ׁשלחן" לפני ערּת"
ער ללחן המחר מרן ערהקמת לחן לד חב – 

"ער "לחן הפר ם – ה על נל ני – ים כל
קצרהראיתי דרּב אמריו יריסּפ ׁשוֹׁשנּי ללקט בֹוט יּכ יּלבּב אני ָ◌ִ◌ִ◌

'ה רתֹוּת ּתהיה למען ונעים יפה וכוֹלל צח בּלׁשוֹן
למידלּת ּואלׁשי רׁשאּכ כּי ,ראלׂשי איׁש כּל בּפי רהּוגׁש מימהּת
,אּת אחוֹתי לחכמה יאמר אּלא ,ּהּב יגמגּם לא הלכה, דּבר חכם
מי כּל ֹלו רּורּב יהיה ּכ ,ֹלו אסוּרה ֹותֹואחׁש ֹול ׁשבּרוּר כּׁשם
הבּנוּי זה ספר בּפיו ׁשגוּר ֹתוֹוהיּב למעשׂה, הלכה עליו ׁשיּׁשאל
ללמד ׁשלׁשים, לחלקים ֹקוּלחל ,ֹוּב ניםֹוּפ ׁשהכּל לּת תֹוּיּפלתל

ויאמר ,ֹודּולמּת חוֹזר אּוה חדׁש ׁשבּכל ונמצא חלק, םֹיו בּכל ֹוּב
.ֹידוּב ֹדוּותלמו לכאן ׁשבּא מי ריאׁש עליו

עלועוֹד,זאת ֹנוֹולׁש ּונּנׁשוי ּתמיד ֹוּב ּיהגו הּקטנּים הּתלמידים ֹ
תםּוטנמּק בּפיהם רתּמסד תאּוינקּד ירסאּג ותהיה הּפהלכה 

ּיזהירו והּמשׂכּילים מּמנּה, ּרוּיסו לא ּויזקינ כּי וגם למעשׂה
םׁשנפ ּעוׁשעׁשי ,יםּפּכ ויגיע מעצבם להם בּהנּיח הרקיע זהרּכ
אמר איןּב ּפסוּקה הלכה יםּמחמד ֹוּלּכ אׁשר זה בּספר בּהגוּתם

.בריםּד ואין



תשרי  תשע"ד אור השבת2 ◇ אור הזוהר 386

מיניוקראתי לּכ גהֹוהה ימצא ֹוּב כּי "ּערו "ׁשלחן זה ספר ׁשם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
.ריםּברוּו סדוּרים וּׁשמוּרים לּכּב ערוּכים מטעּמים
עהּד הארץ ּתּמלא זה ספר ידי על כּי עליוֹן בּחסד אני וּמבטח
וּנבוֹן יםׁשחר וחכם מבין עם ּתלמיד הגּדוֹלים עם הּקטנּים ה' את
תֹולהי ,ֹומׁש דֹובּכ דּבר על יעזרני ה' אל יּפּכ אפרׁש בכןּולחׁש
ֹוהלכתּכ מסדּר להיוֹת ולגמר להחל הּקל ויזכּני יםּבהר יקיּצדּממ
יעצּתי, כּאׁשר לעשׂוֹת מתחיל והנני ,ויפה וטוֹב ,לּמקבּו ןמתּק

א בּעזרי, יהיה ז"ל)מן.וה' רּבהמח מרן .(הקדּמת 

בּקביעוּת הוּ"ע לּמוּד על זי"ע טוֹב ׁשם הבּעל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַדּעת

באּומעם המחבּר רק ּערו לחןה ׁשלּּמוּד טוֹב", םׁש כתר"ּב ָ◌
הלחן חלקי בּכל נרחבת ידיעה ׁשּכרּיׁש כּדי הוּא ,רמ"א
ׂשּפלח היכן ידע מסיּמת, הלכה לדעת האדם יצטר ואם ,ּוער
ֹזו בּהלכה הדּנים והּפוֹסקים הכּלים נוֹשׂאי כלּב יתעּמק ,זאת

.הׂלמעש הלכה היטב לברר כלּווי

!"ּערו "ׁשלחן ללּמוּד גּדוֹל ותקּוּן ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחיּוּב

על,דיםּוּמּלה לּמכ תרֹויּב מאד מאד הזהיר סקיםֹוהּפ לּמוּד ַ◌
עד םמראׁש םּלּכ "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל ללמד וראוּי
לּכ עם ּוער לחןׁש עהּבהאר לּכ ללמד לֹיכו אם כּסדר, פםֹוס
לּכ ילמד ניםּפ כּל על לאו ואם ,בֹוּט מה הגּדוֹלים הּפרוּׁשים
כּי מאד, מאד גּדוֹל ּתּקוּן והוּא הּקטנּים, "ּערו לחןׁש" עהּהארב
ׁשּמברר סקֹוּפ לּמוּד ידי ועל ,ורע טוֹב נתערב חטאים ידי על
נתבּרר זה ידי על ,מאוהּט רֹהוהּט רּוהאסו רּתּמה לּסווהּפ הכּׁשר
זהב" רתֹומנ "ראיתי בּמאמר וכמבאר ,הרע מן הּטוֹב ׁשונפר

.סקיםֹוּפה לּמוּד מעלת מאמרים ארׁשבּו(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

,"ּערו "ׁשלחן סעיף איזה הּפחוֹת לכל לּמוּד בּלי יוֹם יעבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌א
ּפנאי ֹלו ואין אנוּס הוּא אם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַאף

ּפוֹסקים,ואמר: ויוֹם םֹיו בּכל ללמד מחיּב ראליׂיש איׁש לּכׁש" ְ◌ָ◌ַ◌
על ילמד ,נאיּפ ֹלו ואין אנוּס אּוה אם ואף יעבר. ולא
ּוּלאפ ,אּוהׁש םֹומק איזהּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ּפנים כּל

,ּוער בּׁשלחן העּת מדֹעו ׁשהוּא ֹמוֹמקוּב אּלללמדׁש צרי כּי 
חיּיו ימי לּכ םֹויו יוֹם בּכל "ּוער ב"ּלחן יןּד וּכׁשאינוֹאיזה , 

,ֹמוֹויּב יוֹם מדּי "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל כּסדר ילמד אנוּס

ללמדם ויתחיל יחזר "ּערו "ׁשלחן הארבּעה ויסיּם וּכׁשיּגמר
חיּיו. ימי כּל ינהג וכן ,סדרּכ(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

על דל חב הא ים כל "ער "לחן סעיף איזה ללמד
מראל אחד ל

דּהינוּוזאת כּלּם. את והזהיר הּוּצׁש הכּללית הנהגה היתה ְ◌ֹ
על ילמד ּפנאי ֹול ׁשאין בּיוֹם ּוּלאפ .םֹיו בּכל סקֹוּפ ללמד
ואמר .אּוהׁש מקוֹם כלּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ניםּפ כּל

מיּשׂראל. אחד כּל על גּדוֹל חיּוּב אּוהׁש(ה"קפ סימן הר"ן (שׂיחוֹת 

ּכןּיעּמׁשמבטח אז הדּין, מקוֹר לידע רבּוֹתיו הםׁש ּוער לחןּב ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מדרגתּב םּיק לעוֹלם תֹלהיו ,אּבה עוֹלם ןּב ׁשהוּא ֹול

ׁשֹוקד! 

רוצריֹמקו ולידע רבּוֹתיו ׁשהם ּוער וּבלחן סקיםֹוּפּב לעיּן ְ◌ָ◌ִ◌
דּקאמר הלכה עיּוּן ּוזה יןּד(האריז"ל)התֹהליכו אז יּכ , 

בּן אּוהׁש ֹלו מבטחּו ,תֹהלכו אּלא הליכוֹת יקריּת אל ,ֹלו עוֹלם
אּבה נדּה)עוֹלם ףֹסו)ׁשֹוקד בּמדרגת קיּם לםֹולע תֹלהיו , 
בּצוּאתוֹ)כּדאמרינן. ,חכמים סמיכת בּעל זצ"ל ץ"ּכ נפּתלי יּבר) 

–בּכל ידוּע למחלה רפוּאה נמצאת ׁשוּ"ע ׁשל וסימן סימן ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יוֹסף וּבית בּטוּר נמצאת ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרפוּאה

תבֹוּיכּכ ׁשמעּתי ואני :ל"זצוק רעזאןּמב הּמהרׁש"ם הגה"ק ֵ◌
חתּדּקה חלי ז"ל מהר"י ׁשֹדוּקה ֹלבנו היה אחת ּפעם
מרן לפני זהּכ החלי אֹובּב כּי ,המנּסּו וּבדוּק מפרסם והיה רח"ל.
בּעיני ראיתי וכאׁשר ,ֹלו חלף והחלי ,דֹוע יהיה ׁשלּא אמר זי"ע,
אּלׁש ואמר ז"ל מר"ן לפני איֹבבוּו ,יץהּק לּכ חלההּמ לי היתהׁש

.חלההּמ וּפסקה ּתכף לי הוּטב ,דֹוע יהיה

ׁשניתוּבבוֹא וּבא הוֹעיל, ולא ֹוּכדרּכ ֹלו ואמר לפניו, הנּ"ל ֹנוּב ְ◌
כּי ,זי"ע עלזאּמב םֹלוׁש יּבר ּורנֹומ מרן ואמר אליו,
לּהמסג אחד סימן םׁש ׁשוי רפוּאוֹת, מיני כּל יׁש סףֹוי וּבית רּטוּב
חלהּמה ׁשלגר ֹכחוּב ׁשי זה סימן ילמד אםׁש הנּ"ל, לּמחלה
,ֹוּדרכּכ ֹלו ואמר אז, ולמד ,זה סימן למד ׁשלּא רב זמן וזה הנּ"ל,

.חלהּמה ּתכף פסקהּו(ע"זי מבּעלז מהר"ש .(קנטרס 

ּדהקּתבׁשהאּת היּוֹמית, הלכה ללּמוּד םֹיו בּכל תֹוּקּד רמסּפ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אּבה לםֹעו בּן תֹלהיו כהֹזו! 

הבריתת'ריתב'בתש' תיקון בענין – תקן
והברית השבת

ברית.שבת תיקון שבת תיבות ראשי
שהןוכאשר ,אלו אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה

ו"תי שב"ת.(נכנסו)שי"ן ונעשו
חזיואיתא ותא :דסיני,כדבזוהר טורא על ישראל קימו כד ,

ועאל ,בי"ת איהו, ומאן ,דברית רזא אלין אתון תרין בין עאל
רזא בי"ת עאל וכד לישראל. לה ויהיב דאשתארו אתון תרין בין

תי"ו, שי"ן דאנון אלין, אתון תרין בין ואתעבידו(עאלו)דברית
אמר דאת כמה ת"שב(ל"א ישראל(שמות בני ושמרו


(תי"ו,כד שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה וכאשר

(נכנסו)שב"ת ונעשו
אלו אותיות שתי בין נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו כאשר וראה, ובוא
אותו ונתן שנשארו האותיות שתי בין ונכנסה בי"ת, היא, ומי הברית, סוד
שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד ת"בי נכנסה וכאשר לישראל.

השבת(נכנסו)תי"ו, את ישראל בני ושמרו אומר שאתה כמו שב"ת ונעשו
העולם התחלת שהיתה כמו עולם, ברית לדרתם השבת את לעשות
עד תלויות היו ש"ת ,אותיות שתי מאלו העולם דורות כל בהם להתיחס
ונעשו בשליות ונתקן הקודש ברית ביניהם ונכנסה כיאות, העולם שנשלם

שב"ת.

דהוה כמה ,עולם ברית לדרתם השבת את לעשות השבת את
אתון, תרין מאלין עלמא דרי כל בהו לאתיחסא דעלמא שירותא
ביניהו ועאל ,יאות כדקא עלמא דאשתכלל עד תלין הוו ש"ת

.ת"שב ואתעבידו בשלימו ואשתכלל קדישא א'ברית חלק (זוהר

א') עמוד נ"ו דף בראשית .פרשת

ימיםואי אות שבת אות ברית אות דנטר גמור צדיק איהו האי
עיין וכו' מצדיק יתירה נפש ליה יהבין תפילין אות טובים

.רמ"ד)שם ודף רי"ג דף בראשית .(זוהר

שבת סעודת משיירי לשבטים האכיל הצדיק יוסף

זכור,יוסף ביה דאחיד יסוד דאיהו דברית ברזא השבת יום את
איקרי נמי ושבת איקרי, כל יוסף דהא שבת איקרי דא ועל

תולדו פ' שם כתב וכן ,שבת נמי איקרי ויוסף שבתכל, דמוסף ת
כן ועל ,שבת ואיקרי כל דאיקרי עולם יסוד צדיק מקבל נמי
בהם להכניס שלו שבת סעודת משירי לשבטים יוסף האכיל

.שבת דאיקרי עולם יסוד צדיק מדת שבת קדושתפרי ,שמות (זוהר

.צדיק)

הפגמים כל לתקן יכולין בשבת

ויכולתשבת ויש ,הברית פגם תיקון הוא דשבת דברית, רזא
בשבת עצמם את להתקדש החפצים ישראל כל ביד
כי ,יומין עתיק אפי לסבר להגיע ית' לקדושתו ולהתקרב
חדשה רוח התחדשות מצד הפגמים אל לתקן יכולין בשבת
משבת חדשה במדרגה חדשה יתירה הנשמה שבת בכל כי

צדיק)העברה. .(פרי

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה

תיקוןלשמור הוא עינוגים מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת
לו אמר בקין, פגע אדה"ר המדרש. כוונת וזה לקר"י
קוני, עם ונתפשרתי תשובה עשיתי לו אמר בדינך נעשה מה
תלויה שהגאולה מצינו ולכן .השבת ליום שיר מזמור אמר מיד
חטא בשביל הוא הגלות שהאריכות ידענו וכבר שבת. בשמירת
סרוס שהוא מי וידוע שבת שמירת הוא זה חטא ותיקון זה
הפסוק יובן ובזה ,לבטלה זרע הוציא שח"ו הדאגה עליו ביותר

נ"ו)זה שבתותי,(ישעי' את ישמרו אשר לסריסים 'ה אמר כה
הוא שלהם שהתשמיש להיות יכול אשר דייקא לסריסים
תיקון שהוא השבת יום את ישמרו אשר לבטלה זרע בהוצאת

יוסף)קרי. .(יסוד

שומראת שהמשמר רע. כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת
וכו' הרע יצר וקטרוג וניצול העבירה מן מרוחק השבת

שנקרא הברית פגם על שמרמז דייקא רע רע, כל רעמעשות
בזוה"ק) זה.(כמבואר לתיקון זוכין שבת שמירת ידי ועל

השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

אתאיתא לעשות השבת את ישראל בני ושמרו במדרש
שהברית דבר ,השבת את לעשות אומר ר"ח ,השבת

ש הכוונה ,המילה זה ואיזה לו, פגםכורותה ושלום חס אם
פרטיה בכל השבת שמירת זו תיקונו המילה .בברית

עונםעוד את ירצו ואז הערל לבבם יכנע אז או במדרש איתא
,השבת זה 'ז בגי' או לשמיני שניתנה המילה זו ח' 'בגי אז

בתשובה הערל לבבם יכנע אם לישראל הקב"ה אזכורדקאמר
בלבד והמילה השבת ישמרו אם לעונם ואסלח עליהם .ואחמול

נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי

שמרוולפי אלמלי הגמרא כוונת שזה לי נראה דעתי עניות
כפשוטו שבת היינו נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל
היו אם שבת כן גם שנקרא היסוד ושמירת בראשית. שבת

נגאלין. היו בלבד והברית השבת יצחק)שומרים בית).

שם)כתיב מחללו(ישעי' שבת שומר זאת יעשה אנוש אשרי
מוחלין אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו רבותינו שנו
אשר ויתוקן 'ושכינתי הוא בריך קודשא מיחד ובשמירתו לו

.אלוף מפריד נרגן להיות גרם(הקודש עבודת).

כ')כתיב קדושים)הם קדושות שני קדושים והייתם והתקדשתם
קודש, נקראים שניהם והמילה השבת הם, מצות שני
ועל לכם היא קודש כי והשבת קודש, ברית אות נקרא המילה

.הברית לפגם תיקון שבת שמירת נחמן)כן 'ר .(ועיין

ושםכ')(קדושיםכתיב ,אלקיכם ה' אני 'וגו תהיו קדושים
כי אלקיכם, 'ה אני בהם כתיב זה אחר זה פסוקים שלשה
עצמו את מכנה הוא ברוך הקדוש אלו דברים שלשה ידי על
רש"י שכתב כמו ערוה גדר ידי על א' אלקיכם, ה' אני להקרא
לצלן רחמנא ערוה ידי על כי ,העריות מן פרושים תהיו קדושים
ידי על וכן מעליו. מסתלקת והשכינה הטומאה רוח עליו שורה
שאין בזה ומורה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה שבת שמירת
כי מכעס שמירה ידי ועל עליו. אלקיו שם רק מושל שום עליו

בקרבו. זר אל אחר אל עליו שורה כעס ידי על

בנחמיה מצינו וחוטאים(י"ג)גם נכשלים נשיםכשהיו ונשאו
השבת את וחללו רצהכהנכריות נחמיה וכאשר וממכר במקח

יום את לקדש ראשית להם צוה הברית פגם עון השבתשיתקנו
(כ"ב פסוק י"ג פרק הנשים(נחמיה את מהם הפריש כך ואחר

ל')הנכריות כ"ה פסוק ב"י פרק .(נחמיה

שבת שומרי שמי יראי

ג')כתיב מלאכי)בתענית פירש"י וגו' שמי יראי לכם (דףוזרחה

('שבתח שומרי שמי בגמראיראי דאיתא לפי לומר רצה .
ט"ו) דף בבית(ביצה לי יש טובה מתנה הוא ברוך הקדוש אמר

לגלויי. עבידא לא שכרה מתן 'וכו והודיעם לך שמה ושבת גנזי
ש ידוע לומר שלרצה אוצר אלא הוא ברוך להקדוש לו אין

שנכנס מי כן ועל אוצרו היא 'ה יראת שנאמר לבד שמים יראת
שבת, קדושת משיג הוא אזי שמים יראת של שאינולאוצר ומי

היא אימתי אבל לי יש טובה מתנה וזה משיגה אינה בה נכנס
להנכנס אם כי טובה מתנהמשם שמים יראת של לאוצר לה

יראת של להאוצר חוץ להעומדים ולא טובה מתנה נעשית
לומר רצה לגלויי עבידא לא שכרה מתן שכתב וזה שמים,

.מתגלה אינו לאוצר ה')בחוץ צמח).


שבתכה) שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם

פסוק בזה לרמז ללקוט.(בשלח)ויש העם מן יצאו השביעי ביום ויהי כתיב
שחיללו ידי על הרי מילה מזה תיבות ראשי ולכן השבת את שחיללו הרי

ומכלל ,שבת מחלל כאלו בריתו והפוגם בריתם. מחללי כאלו השבת את
שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם לאו, שומע אתה הן

שבת.
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מיניוקראתי לּכ גהֹוהה ימצא ֹוּב כּי "ּערו "ׁשלחן זה ספר ׁשם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
.ריםּברוּו סדוּרים וּׁשמוּרים לּכּב ערוּכים מטעּמים
עהּד הארץ ּתּמלא זה ספר ידי על כּי עליוֹן בּחסד אני וּמבטח
וּנבוֹן יםׁשחר וחכם מבין עם ּתלמיד הגּדוֹלים עם הּקטנּים ה' את
תֹולהי ,ֹומׁש דֹובּכ דּבר על יעזרני ה' אל יּפּכ אפרׁש בכןּולחׁש
ֹוהלכתּכ מסדּר להיוֹת ולגמר להחל הּקל ויזכּני יםּבהר יקיּצדּממ
יעצּתי, כּאׁשר לעשׂוֹת מתחיל והנני ,ויפה וטוֹב ,לּמקבּו ןמתּק

א בּעזרי, יהיה ז"ל)מן.וה' רּבהמח מרן .(הקדּמת 

בּקביעוּת הוּ"ע לּמוּד על זי"ע טוֹב ׁשם הבּעל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַדּעת

באּומעם המחבּר רק ּערו לחןה ׁשלּּמוּד טוֹב", םׁש כתר"ּב ָ◌
הלחן חלקי בּכל נרחבת ידיעה ׁשּכרּיׁש כּדי הוּא ,רמ"א
ׂשּפלח היכן ידע מסיּמת, הלכה לדעת האדם יצטר ואם ,ּוער
ֹזו בּהלכה הדּנים והּפוֹסקים הכּלים נוֹשׂאי כלּב יתעּמק ,זאת

.הׂלמעש הלכה היטב לברר כלּווי

!"ּערו "ׁשלחן ללּמוּד גּדוֹל ותקּוּן ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחיּוּב

על,דיםּוּמּלה לּמכ תרֹויּב מאד מאד הזהיר סקיםֹוהּפ לּמוּד ַ◌
עד םמראׁש םּלּכ "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל ללמד וראוּי
לּכ עם ּוער לחןׁש עהּבהאר לּכ ללמד לֹיכו אם כּסדר, פםֹוס
לּכ ילמד ניםּפ כּל על לאו ואם ,בֹוּט מה הגּדוֹלים הּפרוּׁשים
כּי מאד, מאד גּדוֹל ּתּקוּן והוּא הּקטנּים, "ּערו לחןׁש" עהּהארב
ׁשּמברר סקֹוּפ לּמוּד ידי ועל ,ורע טוֹב נתערב חטאים ידי על
נתבּרר זה ידי על ,מאוהּט רֹהוהּט רּוהאסו רּתּמה לּסווהּפ הכּׁשר
זהב" רתֹומנ "ראיתי בּמאמר וכמבאר ,הרע מן הּטוֹב ׁשונפר

.סקיםֹוּפה לּמוּד מעלת מאמרים ארׁשבּו(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

,"ּערו "ׁשלחן סעיף איזה הּפחוֹת לכל לּמוּד בּלי יוֹם יעבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌א
ּפנאי ֹלו ואין אנוּס הוּא אם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַאף

ּפוֹסקים,ואמר: ויוֹם םֹיו בּכל ללמד מחיּב ראליׂיש איׁש לּכׁש" ְ◌ָ◌ַ◌
על ילמד ,נאיּפ ֹלו ואין אנוּס אּוה אם ואף יעבר. ולא
ּוּלאפ ,אּוהׁש םֹומק איזהּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ּפנים כּל

,ּוער בּׁשלחן העּת מדֹעו ׁשהוּא ֹמוֹמקוּב אּלללמדׁש צרי כּי 
חיּיו ימי לּכ םֹויו יוֹם בּכל "ּוער ב"ּלחן יןּד וּכׁשאינוֹאיזה , 

,ֹמוֹויּב יוֹם מדּי "ּערו לחןׁש" הארבּעה כּל כּסדר ילמד אנוּס

ללמדם ויתחיל יחזר "ּערו "ׁשלחן הארבּעה ויסיּם וּכׁשיּגמר
חיּיו. ימי כּל ינהג וכן ,סדרּכ(כ"ט סימן הר"ן .(שׂיחוֹת 

על דל חב הא ים כל "ער "לחן סעיף איזה ללמד
מראל אחד ל

דּהינוּוזאת כּלּם. את והזהיר הּוּצׁש הכּללית הנהגה היתה ְ◌ֹ
על ילמד ּפנאי ֹול ׁשאין בּיוֹם ּוּלאפ .םֹיו בּכל סקֹוּפ ללמד
ואמר .אּוהׁש מקוֹם כלּב "ּוער לחןׁש" סעיף איזה ניםּפ כּל

מיּשׂראל. אחד כּל על גּדוֹל חיּוּב אּוהׁש(ה"קפ סימן הר"ן (שׂיחוֹת 

ּכןּיעּמׁשמבטח אז הדּין, מקוֹר לידע רבּוֹתיו הםׁש ּוער לחןּב ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מדרגתּב םּיק לעוֹלם תֹלהיו ,אּבה עוֹלם ןּב ׁשהוּא ֹול

ׁשֹוקד! 

רוצריֹמקו ולידע רבּוֹתיו ׁשהם ּוער וּבלחן סקיםֹוּפּב לעיּן ְ◌ָ◌ִ◌
דּקאמר הלכה עיּוּן ּוזה יןּד(האריז"ל)התֹהליכו אז יּכ , 

בּן אּוהׁש ֹלו מבטחּו ,תֹהלכו אּלא הליכוֹת יקריּת אל ,ֹלו עוֹלם
אּבה נדּה)עוֹלם ףֹסו)ׁשֹוקד בּמדרגת קיּם לםֹולע תֹלהיו , 
בּצוּאתוֹ)כּדאמרינן. ,חכמים סמיכת בּעל זצ"ל ץ"ּכ נפּתלי יּבר) 

–בּכל ידוּע למחלה רפוּאה נמצאת ׁשוּ"ע ׁשל וסימן סימן ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יוֹסף וּבית בּטוּר נמצאת ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרפוּאה

תבֹוּיכּכ ׁשמעּתי ואני :ל"זצוק רעזאןּמב הּמהרׁש"ם הגה"ק ֵ◌
חתּדּקה חלי ז"ל מהר"י ׁשֹדוּקה ֹלבנו היה אחת ּפעם
מרן לפני זהּכ החלי אֹובּב כּי ,המנּסּו וּבדוּק מפרסם והיה רח"ל.
בּעיני ראיתי וכאׁשר ,ֹלו חלף והחלי ,דֹוע יהיה ׁשלּא אמר זי"ע,
אּלׁש ואמר ז"ל מר"ן לפני איֹבבוּו ,יץהּק לּכ חלההּמ לי היתהׁש

.חלההּמ וּפסקה ּתכף לי הוּטב ,דֹוע יהיה

ׁשניתוּבבוֹא וּבא הוֹעיל, ולא ֹוּכדרּכ ֹלו ואמר לפניו, הנּ"ל ֹנוּב ְ◌
כּי ,זי"ע עלזאּמב םֹלוׁש יּבר ּורנֹומ מרן ואמר אליו,
לּהמסג אחד סימן םׁש ׁשוי רפוּאוֹת, מיני כּל יׁש סףֹוי וּבית רּטוּב
חלהּמה ׁשלגר ֹכחוּב ׁשי זה סימן ילמד אםׁש הנּ"ל, לּמחלה
,ֹוּדרכּכ ֹלו ואמר אז, ולמד ,זה סימן למד ׁשלּא רב זמן וזה הנּ"ל,

.חלהּמה ּתכף פסקהּו(ע"זי מבּעלז מהר"ש .(קנטרס 

ּדהקּתבׁשהאּת היּוֹמית, הלכה ללּמוּד םֹיו בּכל תֹוּקּד רמסּפ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אּבה לםֹעו בּן תֹלהיו כהֹזו! 

הבריתת'ריתב'בתש' תיקון בענין – תקן
והברית השבת

ברית.שבת תיקון שבת תיבות ראשי
שהןוכאשר ,אלו אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה

ו"תי שב"ת.(נכנסו)שי"ן ונעשו
חזיואיתא ותא :דסיני,כדבזוהר טורא על ישראל קימו כד ,

ועאל ,בי"ת איהו, ומאן ,דברית רזא אלין אתון תרין בין עאל
רזא בי"ת עאל וכד לישראל. לה ויהיב דאשתארו אתון תרין בין

תי"ו, שי"ן דאנון אלין, אתון תרין בין ואתעבידו(עאלו)דברית
אמר דאת כמה ת"שב(ל"א ישראל(שמות בני ושמרו


(תי"ו,כד שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד בי"ת נכנסה וכאשר

(נכנסו)שב"ת ונעשו
אלו אותיות שתי בין נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו כאשר וראה, ובוא
אותו ונתן שנשארו האותיות שתי בין ונכנסה בי"ת, היא, ומי הברית, סוד
שי"ת שהן לו, אותיות שתי בין הברית סוד ת"בי נכנסה וכאשר לישראל.

השבת(נכנסו)תי"ו, את ישראל בני ושמרו אומר שאתה כמו שב"ת ונעשו
העולם התחלת שהיתה כמו עולם, ברית לדרתם השבת את לעשות
עד תלויות היו ש"ת ,אותיות שתי מאלו העולם דורות כל בהם להתיחס
ונעשו בשליות ונתקן הקודש ברית ביניהם ונכנסה כיאות, העולם שנשלם

שב"ת.

דהוה כמה ,עולם ברית לדרתם השבת את לעשות השבת את
אתון, תרין מאלין עלמא דרי כל בהו לאתיחסא דעלמא שירותא
ביניהו ועאל ,יאות כדקא עלמא דאשתכלל עד תלין הוו ש"ת

.ת"שב ואתעבידו בשלימו ואשתכלל קדישא א'ברית חלק (זוהר

א') עמוד נ"ו דף בראשית .פרשת

ימיםואי אות שבת אות ברית אות דנטר גמור צדיק איהו האי
עיין וכו' מצדיק יתירה נפש ליה יהבין תפילין אות טובים

.רמ"ד)שם ודף רי"ג דף בראשית .(זוהר

שבת סעודת משיירי לשבטים האכיל הצדיק יוסף

זכור,יוסף ביה דאחיד יסוד דאיהו דברית ברזא השבת יום את
איקרי נמי ושבת איקרי, כל יוסף דהא שבת איקרי דא ועל

תולדו פ' שם כתב וכן ,שבת נמי איקרי ויוסף שבתכל, דמוסף ת
כן ועל ,שבת ואיקרי כל דאיקרי עולם יסוד צדיק מקבל נמי
בהם להכניס שלו שבת סעודת משירי לשבטים יוסף האכיל

.שבת דאיקרי עולם יסוד צדיק מדת שבת קדושתפרי ,שמות (זוהר

.צדיק)

הפגמים כל לתקן יכולין בשבת

ויכולתשבת ויש ,הברית פגם תיקון הוא דשבת דברית, רזא
בשבת עצמם את להתקדש החפצים ישראל כל ביד
כי ,יומין עתיק אפי לסבר להגיע ית' לקדושתו ולהתקרב
חדשה רוח התחדשות מצד הפגמים אל לתקן יכולין בשבת
משבת חדשה במדרגה חדשה יתירה הנשמה שבת בכל כי

צדיק)העברה. .(פרי

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה

תיקוןלשמור הוא עינוגים מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת
לו אמר בקין, פגע אדה"ר המדרש. כוונת וזה לקר"י
קוני, עם ונתפשרתי תשובה עשיתי לו אמר בדינך נעשה מה
תלויה שהגאולה מצינו ולכן .השבת ליום שיר מזמור אמר מיד
חטא בשביל הוא הגלות שהאריכות ידענו וכבר שבת. בשמירת
סרוס שהוא מי וידוע שבת שמירת הוא זה חטא ותיקון זה
הפסוק יובן ובזה ,לבטלה זרע הוציא שח"ו הדאגה עליו ביותר

נ"ו)זה שבתותי,(ישעי' את ישמרו אשר לסריסים 'ה אמר כה
הוא שלהם שהתשמיש להיות יכול אשר דייקא לסריסים
תיקון שהוא השבת יום את ישמרו אשר לבטלה זרע בהוצאת

יוסף)קרי. .(יסוד

שומראת שהמשמר רע. כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת
וכו' הרע יצר וקטרוג וניצול העבירה מן מרוחק השבת

שנקרא הברית פגם על שמרמז דייקא רע רע, כל רעמעשות
בזוה"ק) זה.(כמבואר לתיקון זוכין שבת שמירת ידי ועל

השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

אתאיתא לעשות השבת את ישראל בני ושמרו במדרש
שהברית דבר ,השבת את לעשות אומר ר"ח ,השבת

ש הכוונה ,המילה זה ואיזה לו, פגםכורותה ושלום חס אם
פרטיה בכל השבת שמירת זו תיקונו המילה .בברית

עונםעוד את ירצו ואז הערל לבבם יכנע אז או במדרש איתא
,השבת זה 'ז בגי' או לשמיני שניתנה המילה זו ח' 'בגי אז

בתשובה הערל לבבם יכנע אם לישראל הקב"ה אזכורדקאמר
בלבד והמילה השבת ישמרו אם לעונם ואסלח עליהם .ואחמול

נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי

שמרוולפי אלמלי הגמרא כוונת שזה לי נראה דעתי עניות
כפשוטו שבת היינו נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל
היו אם שבת כן גם שנקרא היסוד ושמירת בראשית. שבת

נגאלין. היו בלבד והברית השבת יצחק)שומרים בית).

שם)כתיב מחללו(ישעי' שבת שומר זאת יעשה אנוש אשרי
מוחלין אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו רבותינו שנו
אשר ויתוקן 'ושכינתי הוא בריך קודשא מיחד ובשמירתו לו

.אלוף מפריד נרגן להיות גרם(הקודש עבודת).

כ')כתיב קדושים)הם קדושות שני קדושים והייתם והתקדשתם
קודש, נקראים שניהם והמילה השבת הם, מצות שני
ועל לכם היא קודש כי והשבת קודש, ברית אות נקרא המילה

.הברית לפגם תיקון שבת שמירת נחמן)כן 'ר .(ועיין

ושםכ')(קדושיםכתיב ,אלקיכם ה' אני 'וגו תהיו קדושים
כי אלקיכם, 'ה אני בהם כתיב זה אחר זה פסוקים שלשה
עצמו את מכנה הוא ברוך הקדוש אלו דברים שלשה ידי על
רש"י שכתב כמו ערוה גדר ידי על א' אלקיכם, ה' אני להקרא
לצלן רחמנא ערוה ידי על כי ,העריות מן פרושים תהיו קדושים
ידי על וכן מעליו. מסתלקת והשכינה הטומאה רוח עליו שורה
שאין בזה ומורה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה שבת שמירת
כי מכעס שמירה ידי ועל עליו. אלקיו שם רק מושל שום עליו

בקרבו. זר אל אחר אל עליו שורה כעס ידי על

בנחמיה מצינו וחוטאים(י"ג)גם נכשלים נשיםכשהיו ונשאו
השבת את וחללו רצהכהנכריות נחמיה וכאשר וממכר במקח

יום את לקדש ראשית להם צוה הברית פגם עון השבתשיתקנו
(כ"ב פסוק י"ג פרק הנשים(נחמיה את מהם הפריש כך ואחר

ל')הנכריות כ"ה פסוק ב"י פרק .(נחמיה

שבת שומרי שמי יראי

ג')כתיב מלאכי)בתענית פירש"י וגו' שמי יראי לכם (דףוזרחה

('שבתח שומרי שמי בגמראיראי דאיתא לפי לומר רצה .
ט"ו) דף בבית(ביצה לי יש טובה מתנה הוא ברוך הקדוש אמר

לגלויי. עבידא לא שכרה מתן 'וכו והודיעם לך שמה ושבת גנזי
ש ידוע לומר שלרצה אוצר אלא הוא ברוך להקדוש לו אין

שנכנס מי כן ועל אוצרו היא 'ה יראת שנאמר לבד שמים יראת
שבת, קדושת משיג הוא אזי שמים יראת של שאינולאוצר ומי

היא אימתי אבל לי יש טובה מתנה וזה משיגה אינה בה נכנס
להנכנס אם כי טובה מתנהמשם שמים יראת של לאוצר לה

יראת של להאוצר חוץ להעומדים ולא טובה מתנה נעשית
לומר רצה לגלויי עבידא לא שכרה מתן שכתב וזה שמים,

.מתגלה אינו לאוצר ה')בחוץ צמח).


שבתכה) שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם

פסוק בזה לרמז ללקוט.(בשלח)ויש העם מן יצאו השביעי ביום ויהי כתיב
שחיללו ידי על הרי מילה מזה תיבות ראשי ולכן השבת את שחיללו הרי

ומכלל ,שבת מחלל כאלו בריתו והפוגם בריתם. מחללי כאלו השבת את
שומר ברית והשומר ,הברית שומר שבת שומר אם לאו, שומע אתה הן

שבת.
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שמים יראת בו שיש זה אלא משיג אינו שבת קדושת

יראתמוכח בו שיש זה אלא משיג אינו שבת שקדושת מזה
והכנה וקשר יתד הוא הברית ששמירת ואיתא שמים.
תיקון הוא שבת ששמירת מוכח ממילא טהורה, שמים ליראת

.הברית לשמירת וסגולה

ברית לאות דומה שבת שמירת מצינו דברים בהרבה כי
יתרו פרשת של צ"ג)בזוהר ל"ח)ובתיקונים(דף ראשית.(תיקון)

חכמה)

(אשמירת ידי ועל ביצרו, לשלוט זוכה שבת שמירת ידי על
.ביצרו לשלוט זוכה כן גם באריכות)הברית הספר בפנים (עיין

(בדאיתא כמו השבוע ימות לכל המזשפיע סוד הוא שבת
ותתא דעילא ברכאין כל תיבות ראשי שב"ת כבו"ד בזוהר
סוד כן גם הוא היסוד שמירת וכן ,תליין שביעאה ביומא

.'וגו המשביר הוא ויוסף בסוד המשפיע

(גגם נקרא ומילה וביניכם ביני היא אות כי אות, נקרא שבת
.הברית אות זאת .אות כן

(חכמינוד ודרשו ומשפט חוק לו שם שם חוק, נקרא שבת
וחוק חוק כן גם נקרא ומילה ,שבת זה לברכה זכרונם

.שם בשארו

ומילהו) ,לעיל כנזכר במרה ניתנה פריעה)שבת ניתנה(זו
.במרה(ילקוט .(עיין

ק ודשנקרא
אותז) קודש נקרא ומילה לכם היא קודש כי קודש. נקרא שבת

קודש. ברית

חותם נקרא
זוהרח) בתיקוני איתא חותם. נקרא ומלה .חותם נקרא שבת

קודש. ברית דאות חותם דא לבך על כחותם שימני י"א
.עכ"ל שבת ברית אות והיא

חותם נקראו והמילה שהשבת טעם
הנהטעם .חותם נקרא ומילה ,חותם נקרא שבת ששמירת

סופי חיים נשמת באפיו ויפח כתיב אדה"ר בבריאת
שד"י בשם נחתם שהמילה לפי חותם, בחיי)תיבות ברבינו (עיין

,"תבינם שד"י "ונשמת שכתוב ישוזה אזי בריתו ששומר מי כי
תבינם, והיא נשמה הבנהלו לו יש שד"י נשמת ידי על כי

בשבת כן ועל ,יתירה נשמה לו יש ובשבת ובמצות בתורה
יוכל זה ידי ועל ,בשבת היא התורה הבנת עיקר כי תורה ניתנה
שבכל האריז"ל בשם כדאיתא ,בשבת תורה חידושי לחדש
הקבלה דרך על ובשבת הפשט, דרך על לומד היה השבוע

הפסוק בזה ורמז ,קודשוהסוד בהדרת לה' השתחוו
בג'קבלהראשי-תיבות פגם בבריתו פגם ושלום חס אם כן ועל .

ה"י אל"ף כזה חותם בגימטריא שלהם שגמטריא אהיה מילואי
הכל סך ה"ה יו"ד ה"ה אל"ף .א"ה יו"ד א"ה ף"אל ה"י. יו"ד
מעלה כן ועל תנ"ה כן גם בגימטריא הכולל עם וחותם תנ"ה
כן גם בגימטריא שהם צבאות 'ה קנאת קנ"א פעמים ג' עליו
נהפך הברית פגם ושלום חס אם כן ועל הכולל עם חותם

ולכן ,עליו 'ה שחמת ,לחמת קנאתימחותם את בקנאו

אב"ק פעמים 'ג ג'ודש)קריתבותא(ראשי-תיבות שם וכתיב ,
שנקרא שבת שמירת לזה התיקון כן ועל .קנ"א תיבת פעמים
כמו השבוע חותם שהוא ועוד לעיל, הנזכר מטעם חותם כן גם
בלתי לעולם קיום אין כך בחותמיו אלא מקוים השטר אין
שבת שכתיב כמו הבריאה לכל קיום הנותנת שהיא השבת
החיונית והנפש הנשמה היא שהשבת האלשיך כפירוש וינפש

.הבריאה כל של

ועודדברים שני שאלו לפי חותם והמילה השבת שנקראו טעם
וכן וכו' ששבת שעכו"ם כידוע ,נכרי ממגע חותם צריכין

.מל לא כאלו ,שמל ועכו"ם וביניכם ביני היא אות במילה

שלום נקראו והמילה השבת
(טנעשה שבת ידי על כי שלום נקרא ומילה שלום נקרא שבת

בשבת נרות להדליק מחויב כן ועל לאשתו איש בין שלום
אומרים כן ועל בגמרא. מאיר בר' מעשה וכמו בית שלום משום
נעשה מילה ידי על וכן בשלום. בואי עליכם שלום שבת בליל
מפני לברכה זכרונם חכמינו שדרשו כמו לאשתו איש בין שלום
ואמו ואביו שמחין העולם כל יהא שלא כדי בשמיני מילה מה

דרכיה שכתב מה זה לדבר ורמז וכלעצבין. נועם דרכי
תיבותנתיבותיה סופי ,מילהשלום.(יצחק בית).

(ימיי ששת שלכל ההשפעה שכל לפי הברכה מקור נקרא שבת
צדיק הברכה מעין נקרא מילה וכן בשבת. נשפעין המעשה
.ההשפעות כל כן גם באין שממנו יסוד שהוא לפי עולם, יסוד

(יאנקרא מילה וברית ,הוא בריך דקודשא שמא נקרא שבת
.הוא בריך דקודשא הספר)שמא בפנים .(עיין

(יבנק כל.שבת נקרא הברית ושומר כל, ויקרארא הקדוש זוהר)

רע"ז) תולדות.

(יג.תורה מתן קודם ניתנה ומילה ,תורה מתן קודם ניתנה שבת

(כןיד גם נינתה ומילה ,וברצון ובשמחה באהבה ניתנה שבת
וברצון. ובשמחה באהבה

מודעה.טו) אין מילה מצות ועל מודעה, אין שבת מצות על

קדוש,טז) נקרא בריתו והשומר קדוש, נקרא שבת השומר
תהיו. רש"י)קדושים פירוש .(עיין

ומייז) בריתו והשומר עונותיו, כל לו מוחלין שבת השומר
.עונותיהם בה העוסקין כל לו מוחלין ,בברית שהוא

שמירתיח) ידי על וכן בריוח פרנסתו כראוי שבת השומר
.בריוח פרנסתו הברית(הספר בפנים .(עיין

(יטהוא ברוך להקדוש שותף נעשה כהלכתו שבת השומר
שותף נעשה בריתו השומר וכל בראשית, במעשה

.הוא ברוך ההספר)להקדוש בפנים .(עיין

איתקשוכ) ,רע כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר
.אחד בפסוק שניהם

(כאוהמחלל קדישא, דמלכא בשמא משקר שבת המחלל
.הוא בריך דקודשא בשמא משקר ברית ומפר

(והמפרכב הרבים לרשות היחיד מרשות מוציא שבת המחלל
.הרבים לרשות היחיד מרשות מוציא ברית




